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Thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Thực hiện Chương trình hành động số 201-CTr/TU ngày 15/9/2014 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 

ngày 09/6/2014 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa 

XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Thực hiện Đề án số 03 - ĐA/TU ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh 

ủy Lào Cai về Phát triển văn hóa, du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; 

thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 

đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, 

đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần bài trừ và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

2. Gắn việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” trong thực hiện “Chương trình xây dựng nông thôn 

mới”, lồng ghép với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa 

phương; phát huy kết quả của phong trào phát triển văn hóa với xây dựng nông 

thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa 

việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở; thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. 

3. Phối hợp đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động hiện 

có, tạo sức mạnh tổng hợp để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 

phù hợp với đặc điểm, tình hình ở cơ sở; thu hút ngày càng đông đảo các tầng 

lớp nhân dân tích cực tham gia và phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của nhân 
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dân và vai trò tự quản của cộng đồng ở khu dân cư, tạo cơ chế quản lý đồng bộ, 

chặt chẽ để phong trào phát triển toàn diện và bền vững. 

4. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia thực hiện phong trào trên 

cơ sở mức đầu tư, hỗ trợ của ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả các 

chính sách xã hội hóa về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhằm 

động viên sự tích cực tham gia đóng góp của nhân dân, của các tổ chức xã hội, 

các doanh nghiệp, từng bước nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh 

thần cho nhân dân. 

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2025 

1. 86% hộ gia đình trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”.  

2. 80% thôn bản, tổ dân phố trở lên được công nhận và giữ vững danh 

hiệu “Khu dân cư văn hóa”. 

3. 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn và duy trì 

danh hiệu văn hóa. 

4. 60% trở lên xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị. 

5. Thu hút 60% trở lên số người dân tham gia vào các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; trong đó ít nhất 37,5% dân số tham gia luyện 

tập thể dục, thể thao thường xuyên. 

6. 100% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn; 100%  thôn bản, 

tổ dân phố có Nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết 

chế văn hóa đã được xây dựng.  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến: 

- Xây dựng con người có đủ phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống, 

kỹ năng sống và nhân cách văn hóa, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

- Bình chọn, biểu dương và khen thưởng kịp thời gương “Người tốt, việc 

tốt” trong phong trào tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”.  

- Biểu dương, khen thưởng và phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến 

trong phong trào tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” đúng quy định. 

- Hàng năm xây dựng ít nhất từ 1 đến 2 phóng sự chuyên đề tuyên tuyền 

kết quả của phong trào trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và ít nhất 6 kỳ trên 

Báo Lào Cai về gương “Người tốt, việc tốt”, những mô hình kinh tế hiệu quả, 

những hoạt động tiêu biểu, điển hình …để huy động sự đồng thuận của người 

dân đối với phong trào tại cơ sở. 
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2. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”: 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTQ 

ngày 07/4/2020 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch về phối hợp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

giai đoạn 2020 - 2025, hàng năm tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền; tổ chức tập huấn, xây dựng các mô hình ở cơ sở; tổ chức Ngày hội Đại 

đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư (18/11); nâng cao chất lượng Gia đình 

văn hóa, Khu dân cư văn hóa. 

Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”;  đảm bảo sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

 Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng thông qua thực hiện hương ước, 

quy ước, để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, nông thôn mới, đô 

thị văn minh; chú trọng phát hiện cách làm hay, gương điển hình tiên tiến để kịp 

thời biểu dương, nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh. 

a) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền: 

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ở khu dân cư thực hiện nội 

dung hương ước, quy ước của cộng đồng; các quy định về nếp sống văn minh, 

thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng gia 

đình văn hóa ấm no hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống... 

- Tuyên truyền thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” về tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiêu chuẩn công nhận 

xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu chuẩn xây dựng đô thị văn minh; tiêu chuẩn 

công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đến từng gia đình, khu dân cư. 

b) Tổ chức tập huấn, xây dựng các mô hình ở cơ sở: 

- Hướng dẫn rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy ước ở các khu dân cư, 

nhất là đối với các khu dân cư mới sáp nhập. 

- Xây dựng, duy trì hoạt động và phát huy vai trò của các tổ tự quản 

cộng đồng ở khu dân cư; phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín 

trong vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh. 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng quản lý và nghiệp vụ tổ 

chức các hoạt xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
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minh trên địa bàn khu dân cư cho Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố, 

Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. 

- Xây dựng mô hình gắn kết các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông 

thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Định kỳ hàng năm sơ kết đánh giá rút kinh 

nghiệm, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện. 

c) Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư 

(18/11): 

- Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở cộng đồng dân cư 

đảm bảo vui tươi, ý nghĩa, thiết thực: 

+ Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng dẫn tổ chức các 

nội dung hoạt động Ngày hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả: ôn lại truyền thống 

Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo đánh giá kết quả xây dựng 

củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện các cuộc vận động, các 

phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng 

quà cho gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, gia đình tiêu biểu trong dịp 

Ngày hội; tổ chức các hoạt động giao ước thi đua ở cộng đồng dân cư... 

+ Ngành Văn hóa hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao tạo không khí sôi nổi trong Ngày hội. 

- Tổ chức các hoạt động trong dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam hàng năm; chú trọng các 

hoạt động giao lưu văn hóa mang tính truyền thống, đặc sắc của mỗi địa 

phương, dân tộc; biểu dương, tôn vinh các di sản văn hóa mang đậm tính đặc 

trưng. 

- Đánh giá, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện 

các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư. 

d) Nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn 

hóa: 

- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các khu dân cư đăng ký xây 

dựng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, góp phần nâng cao chất 

lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

3. Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa, 

Khu dân cư văn hóa: 

Việc bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn 

hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (gọi chung là khu dân cư văn hóa) 

thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 

của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn 

hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

a) Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và công tác gia đình các cấp; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến những nội 

dung về xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đến các 

cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện. 
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b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

tỉnh) phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm 

tra việc thực hiện nội dung xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân 

cư văn hóa”. 

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn đảm bảo kinh phí cho việc theo dõi, kiểm tra, giám sát thực 

hiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa” theo quy 

định của pháp luật hiện hành. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ 

trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai phổ biến, 

tập huấn phương thức thực hiện đến thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã, công chức 

văn hóa - xã hội; Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng Tổ dân phố; Ban Công tác Mặt 

trận khu dân cư. 

4. Xây dựng, công nhận danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa: 

Thực hiện theo thông tư số 08/2014/TT/BVHTTDL ngày 24 tháng 9 

năm 2014 về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ 

quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa”; Đạt các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 

08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, 

trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

- Thời gian đăng ký xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa là hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu). 

- Thời gian đăng ký xây dựng danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa vào đầu năm. 

5. Xây dựng, công nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị: 

a) Ban chỉ đạo xã tổ chức đăng ký xây dựng các tiêu chí và phát động 

rộng rãi trong nhân dân để tham gia thực hiện, đảm bảo đầy đủ 05 tiêu chuẩn (21 

tiêu chí) theo Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục 

xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Trước khi trình Chủ 

tịch UBND huyện, thị xã, thành phố công nhận, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổ chức thẩm định, đánh giá 

kết quả thực hiện các tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới” và gửi hồ sơ về Ban chỉ đạo tỉnh để thẩm định. 

b) Ban chỉ đạo phường, thị trấn tổ chức đăng ký xây dựng văn bản và 

phát động rộng rãi trong nhân dân để tham gia thực hiện, đảm bảo đầy đủ 05 tiêu 

chuẩn (24 tiêu chí) theo Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình 

tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị”. Trước khi trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành 

phố công nhận, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
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văn hóa” cấp huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn 

công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh 

đô thị” và gửi hồ sơ về Ban chỉ đạo tỉnh để thẩm định. 

c) Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng, 

sửa chữa, nâng cấp thiết chế văn hóa cơ sở tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân 

dân tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần thực hiện các tiêu chí 

văn hóa Chương trình xây dựng nông thôn mới theo Đề án xây dựng Nông thôn 

mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

d) Duy trì, củng cố hoạt động các đội văn nghệ thôn bản, tổ dân phố, cơ 

quan đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa - văn 

nghệ, thể dục thể thao cơ sở tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần chương 

trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần nâng cao mức hưởng 

thụ và sáng tạo đời sống văn hóa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. 

6. Thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hóa gắn 

với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội: 

a) Gắn với các cuộc vận động xã hội rộng lớn: “Ngày vì người nghèo”; 

xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng 

văn hóa giao thông và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”. 

b) Gắn kết thực hiện các nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể với các 

phong trào: “Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức”; 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Nông dân sản xuất, 

kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình 

5 không, 3 sạch”; “Cựu Chiến binh gương mẫu”; “Tuổi trẻ sống, chiến đấu, lao 

động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh trong các đơn vị lực lượng vũ trang”; “Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

nhân dân”… 

7. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Tổ chức triển khai 

thực hiện các mô hình gắn hương ước, quy ước với bảo vệ rừng và xây dựng 

nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Thực hiện có hiệu quả Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” ban hành 

theo quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 

33/CT – TU ngày 25/12/2017 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối  với cấp ủy,  chính  quyền  các  cấp  trong  công  tác  phòng,  

chống  tảo  hôn,  hôn  nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 căn bản chấm dứt 

tình trạng tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

8. Tăng cường tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình hành động 

quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, Bình đẳng giới của UBND tỉnh; nhân 
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rộng Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống GĐVN” của Bộ VHTTDL; 

Chương trình giáo dục đời sống gia đình của Thủ tướng Chính phủ... nhằm nâng 

cao chất lượng gia đình văn hóa góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, 

hạnh phúc. 

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân 

dân tích cực tham gia triển khai các Chương trình, Đề án của Tỉnh ủy Lào Cai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI góp phần thực 

hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn 

2021 - 2025. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo: 

a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo: 

- Đưa mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” vào chương trình, kế hoạch của các cấp chính 

quyền hàng năm và tập trung chỉ đạo thực hiện; đề nghị các cấp ủy Đảng đưa 

các mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” vào Nghị quyết, chương trình công tác và kế hoạch chỉ đạo của 

cấp ủy các cấp. 

- Thường xuyên kiện toàn về tổ chức của Ban Chỉ đạo phong trào ở các 

cấp, đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Chú trọng công tác giáo dục, 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang gương mẫu trong việc 

thực hiện phong trào. 

- Thông tin tuyên tuyền Ban Chỉ đạo các cấp, cung cấp thông tin về chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, các văn bản chỉ đạo về 

thực hiện phong trào; cung cấp và tiếp nhận các thông tin về các hoạt động lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện, thực trạng về phong trào trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức sơ kết hàng năm và tổng kết phong trào giai đoạn 2021 - 2025. 

Biểu dương khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” trên địa bàn tỉnh. 

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp: 

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình chủ động tăng cường 

các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương triển khai 

thực hiện phong trào theo các nội dung được phân công. 

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào 

ở các cấp theo hướng: thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng 

điểm; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong quá 

trình triển khai và thực hiện phong trào ở địa phương cơ sở. 

- Điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc Ban Chỉ đạo cấp 

tỉnh, quy chế phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các 

huyện, thị xã, thành phố; nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của 
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Ban Chỉ đạo, gắn với việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cơ quan, 

tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo các cấp. 

2. Giải pháp về cơ chế chính sách:  

Tham mưu ban hành các chính sách: Hỗ trợ kinh phí hoạt động của 

Trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; hỗ trợ hoạt động đối với đội văn nghệ thôn bản trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu ban hành các quy định: Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết 

định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Lào Cai  về việc 

ban hành quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân 

cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

3. Giải pháp về huy động nguồn lực: 

a) Tăng mức đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 

- Bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo phong trào 

ở các cấp; kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ; kinh phí khen thưởng các cá nhân, gia 

đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo quy định hiện hành. 

- Bảo đảm kinh phí khen thưởng “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn 

hóa” và tương đương được cấp kèm giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị 

định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, 

“Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

- Bổ sung kinh phí khen thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước cho việc 

công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; kinh phí khen thưởng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

- Vận động các địa phương, các ngành, đoàn thể căn cứ vào khả năng 

ngân sách và các nguồn xã hội hóa hỗ trợ trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể 

thao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; các khu dân cư 

văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị. 

- Đầu tư kinh phí xây dựng 23 Nhà văn hoá xã, phường; Hỗ trợ kinh phí 

sửa chữa, nâng cấp các thiết chế văn hóa đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.  

b) Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa văn hóa: 

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao và vui chơi 

giải trí ở nông thôn theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham 

gia xây dựng đời sống văn hóa; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí 

để duy trì hoạt động thường xuyên của các khu thiết chế văn hóa - thể thao cấp 

xã, thôn. 
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- Phát động rộng rãi các mô hình tổ chức, các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu hưởng thụ của 

nhân dân ở địa phương. 

c) Kinh phí thực hiện Kế hoạch:  

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được Ngân sách nhà nước bố trí 

theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành trong dự toán chi thường xuyên của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương và từ các nguồn kinh phí xã hội hóa khác.  

4. Giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ: 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức và kỹ 

năng tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” cho Ban Chỉ đạo ở cấp huyện và cơ sở. Hàng năm tổ chức các lớp 

tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ văn hóa xã, người quản lý 

nhà văn hóa cộng đồng (5 lớp – 750 lượt người). 

- Xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến giữ 

vững và phát huy các danh hiệu văn hóa; có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng 

tạo trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”. 

- Xây dựng mô hình điểm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” phát triển bền vững; xây dựng 40 mô hình câu lạc bộ 

phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại các xã có đông đồng bào dân tộc 

thiểu số, có tỷ lệ tảo hôn cao. Xây dựng 50 mô hình gắn hương ước, quy ước với 

bảo vệ rừng và xây dựng nông thôn mới. 

- Ban chỉ đạo các cấp cần tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy Đảng, 

chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo về duy trì, phát triển và tiếp tục nâng 

cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hàng 

năm, cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và tình hình thực tế của từng địa 

phương, đơn  vị. 

- Thực hiện xây dựng chuyên đề trên trang thông tin điện tử của cơ quan 

thường trực BCĐ tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đảm bảo chất lượng 

hiệu quả. 

- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển 

khai phong trào tại các địa phương. Tổ chức các hội nghị sơ kết hàng năm, tổng 

kết  giai đoạn và thi đua khen thưởng về phong trào tại các cấp. Tổ chức các 

hoạt động giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, tham gia các cuộc họp giao 

ban cụm thi đua về thực hiện phong trào với các tỉnh khác trong khu vực.  

5. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng: 

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 

của người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của 

văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; gắn với phát động 

và tổ chức tốt phong trào thi đua, tạo động lực, thúc đẩy tiếp tục nâng cao chất 
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lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; lôi cuốn, 

khuyến khích mọi cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể thực hiện phong trào. 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên 

tiến trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Lấy kết quả thực hiện Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong các tiêu chuẩn 

để bình xét các danh hiệu thi đua của các cá nhân và tập thể hàng năm. Chú 

trọng công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ phong trào phù hợp với các quy 

định của Luật Thi đua - Khen thưởng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

tỉnh): 

- Chủ trì phối hợp với các ngành thành viên triển khai thực hiện kế 

hoạch này; định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban chỉ 

đạo Trung ương phong trào theo quy định. 

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung và ban hành các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” phù hợp với thực tế và yêu cầu trong phát triển 

phong trào ở từng địa phương, đơn vị. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, phục vụ 

xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cuộc vận động nâng cao chất lượng phong 

trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng nếp sống văn 

minh, môi trường văn hóa và tăng cường công tác xã hội hóa cho đầu tư xây 

dựng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở. 

- Phối hợp với sở, ban, ngành tham mưu đề xuất UBND tỉnh việc thường 

xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” và công tác gia đình đảm bảo hoạt động có hiệu quả phù hợp với tình 

hình thực tế địa phương và đơn vị các cấp. 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình xây dựng 

chương trình, kế hoạch tăng cường thời lượng và các chuyên đề, chuyên mục 

tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đặc 

biệt là các gương “Người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực 

cho phong trào tại địa phương, cơ sở. 

2. Các ngành thành viên BCĐ phong trào tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Quy chế tổ chức hoạt 

động của BCĐ phong trào tỉnh, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện 

về thường trực BCĐ để tổng hợp báo cáo thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

và BCĐ trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH theo quy định. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cùng 

cấp thực hiện các nhiệm vụ sau: 
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- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp với tình hình 

thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm cho phù hợp với tình hình và 

điều kiện của địa phương; đồng thời củng cố, lồng ghép và nâng cao chất lượng 

hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã. 

- Đưa mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào kế hoạch hoạt động và tổ chức thực 

hiện của chính quyền địa phương hàng năm. 

- Có kế hoạch quy hoạch dành quỹ đất và ngân sách để xây dựng, sửa 

chữa, nâng cấp và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở; thiết chế 

văn hóa thể thao phục vụ công nhân ở khu công nghiệp trên địa bàn. 

- Đảm bảo kinh phí đầu tư và hoạt động tại các thiết chế văn hóa thể 

thao, hỗ trợ ngân sách để thực hiện có hiệu quả phong trào ở cơ sở; khuyến 

khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia phong trào. 

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, công nhận các danh hiệu 

văn hóa và khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể xuất sắc thực hiện phong 

trào theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 

2025; yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển 

khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề bất cập phát sinh vướng 

mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các ngành thành viên BCĐ tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, thành phố; 

- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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