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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hóa ứng xử trong cộng đồng” 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 4503/UBND-NL 

ngày 05/7/2019 về việc giao chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020; Sở 

Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia 

Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa  học “Văn hóa ứng xử 

trong cộng đồng”, nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục đích 

 Hội thảo là dịp để để các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và các tổ 

chức, cá nhân cùng nhau nghiên cứu, thảo luận đánh giá những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về văn hóa ứng xử trong đời sống, trong thực hiện nhiệm vụ công vụ 

và trên các phương tiện truyền thông mới…từ đó, hội thảo sẽ có những đề xuất 

giải pháp, kiến nghị thiết thực nhằm định hướng, điều chỉnh và xây dựng hệ giá 

trị văn hóa ứng xử mới phù hợp hơn với xã hội hiện đại, tạo chuyển biến về ứng 

xử văn hóa cộng đồng, xây dựng con người Việt Nam: Có đạo đức và tinh thần 

nhân văn; lòng yêu nước, nhân ái, thủy chung, nghĩa tình, trung thực, đoàn 

kết…, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước. 

2. Nội dung 

Hội thảo tập trung vào các nội dung: 

- Những vấn đề lý luận về văn hóa ứng xử 

- Văn hóa ứng xử trong đời sống (trường học, khu dân cư, giao thông, du 

lịch,…) 

- Văn hóa ứng xử trong công việc (công sở, lao động, doanh nghiêp,…) 

- Văn hóa ứng xử trên các phương tiện truyền thông mới; 

- Kinh nghiệm xây dựng, định hướng văn hóa ứng xử trong lịch sử và 

đương đại; 

- Xây dựng bộ tiêu chí/quy tắc ứng xử và vận dụng vào đời sống; 

- Các giải pháp quản lý nhà nước nhằm định hướng, điều chỉnh văn hóa 

ứng xử. 

Dự kiến có khoảng 35 - 40 tham luận tham gia Hội thảo. 



3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 7h30 ngày 21 tháng 9 năm 2019. 

- Địa điểm: Khách sạn Ngân Hà, số 158, đường Trần Phú, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thảo 

- Cơ quan chỉ đạo: Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

- Đơn vị chủ trì tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh 

- Đơn vị phối hợp tổ chức: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 

5. Thành phần tham dự  

a. Tác giả tham luận (dự kiến 35 tham luận) 

- Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa từ các viện nghiên cứu, 

trường đại học của Trung ương và địa phương; 

- Các chuyên gia, nhà quản lý đến từ các Ban, Sở, ngành của tỉnh. 

b) Khách mời (dự kiến 153 người) 

- Đại biểu Trung ương: (07 đại biểu) 

+ Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

+ Đại diện lãnh đạo các Cục Văn hóa cơ sở 

+ Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam 

- Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh: 

+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Hà Tĩnh (6 người). 

+ Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa Xã hội - Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Thông tin và truyền thông, Ban Điều phối nông thôn mới tỉnh, Báo Hà 

Tĩnh, Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật 

tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh,Tỉnh đoàn, Ban Điều phối nông 

thôn mới tỉnh, Trường Đại học Hà Tĩnh (16 người). 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh (Phòng Chính trị tư tưởng, Phòng Giáo 

dục thường xuyên, Phòng Giáo dục phổ thông thuộc (10 người) 

+ Các khoa bộ môn Trường Đại học Hà Tĩnh (05 người) 

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo, chuyên 

viên các phòng chuyên môn thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở (53 

người). 

+Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, 

thành phố, thị xã (26 người). 

+ Sinh viên trường Đại học (20 người) 

+ Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh, Tạp chí 



Văn hóa Hà Tĩnh và một số cơ quan thông tấn, báo chí trung ương thường trú 

trên địa bản tỉnh (10 người). 

V. Chương trình hội thảo 

1. Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức. 

2. Văn nghệ chào mừng. 

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ trì lên điều hành Hội thảo. 

4. Phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. 

5. Báo cáo đề dẫn Hội thảo. 

6.Trình bày các tham luận tại Hội thảo. 

7. Trao đổi, thảo luận. 

8. Tổng kết, bế mạc Hội thảo. 

VI. Phân công thực hiện 

1. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu danh sách đại biểu, các nhà 

khoa học mời dự Hội thảo theo thành phần đã được phê duyệt; tham mưu và gửi 

thư mời cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu văn hóa, các tác giả để viết 

tham luận. 

- Tham mưu chương trình, kịch bản hội thảo, bài tuyên bố lý do, giới thiệu 

đại biểu bế mạc hội thảo, bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh; phối hợp 

biên tập và tuyển chọn các tham luận hội thảo; photocoppy, in ấn kỷ yếu, tài liệu 

phục vụ Hội thảo. 

- Cử đại diện tham gia thành phần Thư ký Hội thảo. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở thiết kế nội dung, hình thức ma két, khẩu 

hiệu, giấy mời, liên hệ, nắm thông tin, tổ chức đón tiếp, bố trí ăn nghỉ cho các 

đại biểu, nhà khoa học ở xa về dự Hội thảo; phối hợp chi trả nhuận bút, chế độ 

thù lao cho các tác giả có bài tham luận; thanh, quyết toán các khoản kinh phí 

phục vụ Hội thảo. 

2. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa 

- Chỉ đạo xây dựng chương trình nghệ thuật với thời lượng 30 phút chào 

mừng Hội thảo. 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về Hội thảo. 

3. Văn phòng Sở 

- Phối hợp với Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình tham mưu 

danh sách đại biểu, các nhà khoa học mời dự Hội thảo theo thành phần đã được 

phê duyệt. 

- Thiết kế giấy mời, khẩu hiệu chào mừng, phông nền hội thảo; in ấn và gửi 

giấy mời đến các đại biểu, nhà khoa học theo danh sách đã được phê duyệt. 

- Liên hệ, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ ăn, nghỉ, hội trường, âm thanh, 



máy chiếu, bàn ghế, hoa tươi, nước uống... và các điều kiện đảm bảo phục vụ 

hội thảo. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình xây 

dựng dự toán kinh phí tổ chức hội thảo trình Giám đốc Sở xem xét quyết định, 

trình UBND tỉnh cấp kinh phí; tham mưu và bố trí nguồn kinh phí phục vụ Hội 

thảo; tổ chức chi trả nhuận bút, chế độ thù lao cho các tác giả; phát chế độ cho 

đại biểu (nếu có);  

- Chủ trì phối hợp với Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình tổ chức đón 

tiếp, bố trí ăn nghỉ cho các đại biểu, nhà khoa học ở xa về dự Hội thảo. 

- Thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp và hướng dẫn đại biểu vào chỗ ngồi; 

phối hợp với Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình phát tài liệu cho 

các đại biểu. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình 

thanh, quyết toán các khoản kinh phí phục vụ Hội thảo. 

4. Kính đề nghị Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. 

- Liên hệ, mời viết tham luận; chịu trách nhiệm viết đề dẫn hội thảo và tổng 

kết hội thảo; biên tập và trình bày Kỷ yếu; mời đại biểu là các nhà nghiên cứu, 

các tác giả có bài viết tham luận tham dự Hội thảo 

- Triển khai các phần việc liên quan đến chuyên môn, khoa học của Hội thảo; 

- Cử Lãnh đạo viện tham gia chủ trì và cán bộ tham gia thư ký Hội thảo; 

- Tổ chức đưa, đón các đại biểu về dự Hội thảo. 

VII. KINH PHÍ: 

Lập dự toán kinh phí đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí từ ngân sách tỉnh và 

ngân sách sự nghiệp VH,TT&DL năm 2019 để thực hiện  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Văn hóa ứng xử trong 

cộng đồng", giao Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa Gia đình chủ trì, các 

phòng, đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- BTG Tỉnh ủy (để b/c); 

- Viện VHNTQGVN (để p/hợp th/hiện); 

- Văn phòng ĐPNTM; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng, Phòng QLVH; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 

 

 

   Đã ký 

Bùi Xuân Thập 
 

 

 

 

 



PHỤ LỤC  

DANH SÁCH MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO 

(dự kiến 20 bài tham luận) 

A. Các tác giả Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia liên hệ mời 

I. Các tác giả ngoài Viện: 28 người 

1. GS.TS. Đinh Xuân Dũng, Hội đồng Lý luận phê bình VHNT 

2. GS.TS. Lê Hồng Lý, Viện Nghiên cứu Văn hóa 

3. GS.TS. Phạm Xuân Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

4. PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, Viện Nghiên cứu con người 

5. PGS. TS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  

6. PGS.TS. Phạm Duy Đức, Học viện TCQGHCM 

7. PGS.TS. Lê Quý Đức, Học viện TCQGHCM 

8. PGS.TS. Vũ Thị Phương Hậu - Viện VH&PT, Học viện TCQGHCM 

9.  PGS.TS. Lê Thanh Bình, Học viện Ngoại giao 

10.  PGS.TS. Lê Thị Bích Hồng, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 

11. PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

12.  PGS. Lê Ngọc Văn - Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới 

13.  PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TƯ 

14. PGS.TS. Trần Thúy Anh, Trường Đại học KHXH&NV 

15.  PGS. TS. Đặng Quốc Bảo, Trung tâm Khoa học Tư duy 

16.  PGS.TS Đặng Hoài Thu, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội 

17.  PGS.TS. Bùi Thanh Thủy, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội 

18. PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội 

19.  PGS.TS. Mai Hải Oanh, Tạp chí Cộng sản 

20. PGS.TS. Phạm Ngọc Trung, Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

21. TSKH.Phạm Đỗ Nhật Tiến, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

22. TS. Trần Hữu S 

23. ơn, Hội Văn Nghệ Dân gian VN 

24. TS. Nguyễn Viết Chức, Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội 

25. TS. Lê Xuân Kiêu, Viện Văn hóa và phát triển, Học viện TCQGHCM 

26. TS. Phạm Việt Long, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Ngôn ngữ 

27. TS. Nguyễn Huy Phòng, Viện VH&PT, Học viện CTQGHCM 



28.  Nhà nghiên cứu Nguyễn Hòa, Báo Nhân dân 

29.  ng Phạm Vũ Dũng, Tạp chí VHNT 

II. Các tác giả trong Viện: 07 người 

1. GS.TS. Nguyễn Chí Bền 

2. PGS.TS. Bùi Hoài Sơn 

3. PGS.TS. Phạm Lan Oanh 

4. PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền 

5. PGS.TS. Từ Thị Loan 

6. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương 

7. TS. Vũ Anh Tú  

B. Các tác giả do Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh liên hệ mời (dự kiến 10 bài tham 

luận) 

1. TS Đặng Duy Báu – Nguyên bí thư TU 

2. TS Võ Hồng Hải – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 

3. TS Nguyễn Thị Nguyệt – Trưởng Ban VHXH, HĐND  

4. Nhà văn Đức Ban – Nguyễn GĐ Sở VH,TT&DL 

5.  ng Bùi Đức Hạnh – Nguyên Giám đốc Sở VHTTDL 

6. Bà Phan Thư Hiền – Nguyên PGĐ Sở VH,TT&DL 

7. Ông Phan Trung Hiếu – Hội VHNT Hà Tĩnh 

8. Ông Lê Tùng – Nguyên Trưởng Ban VHXH – HĐND tỉnh 

9. Trường Đại học Hà Tĩnh 

10. Văn phòng Điều phối NTM 

11.  Bà Lê Thị Loan – Phó giám đốc Sở 

12.   ng Thái Văn Sinh – Sở VH,TT&DL 

13.  Ông Nguyễn Tùng Lĩnh – Sở VH,TT&DL 

14.  Ông Nguyễn Quang Ái – Trung tâm QBXTVHDL 
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