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           Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 

Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận 

Tổ quốc và đoàn thể các cấp, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”  trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn 

định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phong trào có tác dụng 

trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về việc chấp 

hành các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước. Các phong 

trào hoạt động phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới 

được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần quan trọng 

nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, bộ mặt nông thôn ngày càng 

khởi sắc….Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Phong trào còn tồn tại một số 

hạn chế, khó khăn như:  một số cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở vẫn chưa thực 

sự quan tâm đến phong trào, thành viên Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động chưa 

chặt chẽ; việc bình xét các danh hiệu văn hóa một số nơi chưa thực sự nghiêm 

túc, thực hiện đúng theo quy trình mà vẫn còn chạy theo thành tích dẫn đến chất 

lượng các danh hiệu văn hóa chưa thực chất, thiếu chiều sâu và tính bền vững; 

bố trí kinh phí hoạt động và kinh phí khen thưởng các danh hiệu của Phong trào 

chưa đảm bảo. Công tác kiểm tra, phúc tra chưa được quan tâm thực hiện 

thường xuyên… 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”, đặc biệt trong việc xét tặng các danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố 

văn hóa”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thành phố, thị xã 

quan tâm chỉ đạo triển khai một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 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”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa. 
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2. Việc xét tặng danh hiệu văn hóa phải khách quan, chính xác và công 

khai, thực hiện trên cơ sở tự nguyện, chỉ xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có 

đăng ký tham gia. Quá trình xét công nhận các danh hiệu đặc biệt quan tâm nâng 

cao chất lượng và tính bền vững, thực chất và tính trân quý của các danh hiệu 

được công nhận. 

3. Phát huy vai trò tự quản cộng đồng thông qua thực hiện hương ước, quy 

ước; nhân rộng mô hình mới, cách làm hay để tuyên truyền, phát huy kết quả  

chất lượng các danh hiệu văn hóa được xét tặng. Phát huy tinh thần trách nhiệm 

của cá nhân trong công tác phối hợp giữa Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở cùng 

các tổ chức thành viên trong quá trình đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa 

trên địa bàn.  

4. Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào các cấp cần chủ động hơn trong 

trong hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung 

công việc đã được phân công. Quan tâm bố trí kinh phí khen thưởng các danh 

hiệu đã được công nhận trên địa bàn. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo 

triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH-TT các huyện, tx, tp; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

-  Lưu: VT, NSVHGĐ. 
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