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Thực hiện Kế hoạch số 461/KH-BCĐ ngày 02/02/2022 của Ban Chỉ đạo Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận về việc triển 

khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2021-2026; 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh 

Ninh Thuận ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Nhằm quán triệt và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

Nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và giá trị của Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đưa các nội dung của Phong 

trào đi vào chiều sâu, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng 

trong Phong trào, trọng tâm bình xét các danh hiệu văn hóa. 

2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 

các cấp và toàn thể xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia xây 

dựng nông thôn mới; xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống 

văn hóa lành mạnh; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; 

xây dựng thiết chế văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; bảo tồn và phát huy 

các giá trị văn hóa truyền thống.   

3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội 

trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, thể dục thể 

thao vững mạnh ở cơ sở.  

II. MỤC TIÊU  

- 72% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn 

hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; 

- 70% đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 

- 40% đơn vị hành chính cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 
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- 43% số đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Thiếu nhi; 80% đơn vị hành 

chính cấp xã, phường, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu 

niên và nhi đồng; 

- 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tiêu biểu; 

- 95% thôn, khu phố giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu;  

- 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 

- 15% thư viện, bảo tàng cấp tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật; 

- 90% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc. 

- 31,3% trở lên tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và các hình thức truyền thông trực tiếp; gắn với thực hiện Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Phong trào xây dựng nông thôn mới. 

2. Xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu, phát động và công nhận danh hiệu gia đình 

văn hóa, thôn, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xã văn hóa 

nông thôn mới và phường, thị trấn văn minh đô thị năm 2022. 

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao thường xuyên; đổi mới phương thức phù hợp điều kiện thu hút đông đảo nhân 

dân tham gia. Tổ chức các hoạt động đưa văn hóa, thông tin về nông thôn, ưu tiên các 

xã vùng sâu, vùng xa, xã khó khăn của tỉnh. 

4. Thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo 

Kế hoạch số 1208/KH-UBND ngày 27/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển 

khai thực hiện về đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận; Hướng dẫn số 01/HD-SVHTTDL ngày 8/5/2018 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và 

lễ hội trên địa bàn tỉnh. 

5. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, hỗ trợ 

trang thiết bị và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà văn hóa - Thể thao ở các thôn, khu phố; các 

điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đáp ứng yêu cầu 

hoạt động của các tầng lớp nhân dân địa phương, từng bước đạt chuẩn theo quy định. 

6. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Phong trào ở các 

cấp; tổ chức đánh giá các mô hình điểm trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, rút kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình 

hay, cách làm mới. 
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7. Tổ chức Hội nghị, hướng dẫn nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” gắn với nông thôn mới cho cán bộ làm công tác Phong trào ở 

cơ sở. 

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở. 

9. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Phong trào định kỳ về Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo quy định. 

IV. GIẢI PHÁP  

1. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, trên 

mạng xã hội, kiên quyết đấu tranh với những hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về văn 

hóa; đấu tranh, lên án mạnh mẽ các tệ nạn xã hội, xâm hại phụ nữ, trẻ em gây bức xúc 

trong dư luận xã hội; biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục nâng 

cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về lợi ích thiết thực, những tác động sâu sắc, 

lâu dài của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm hướng 

tới “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước” theo tinh thần nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 

09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). 

2. Củng cố, kiện toàn cơ quan Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện; 

tăng cường công tác phối hợp và chủ động trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, triển 

khai thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện Phong trào. 

3. Gắn kết, lồng ghép việc triển khai thực hiện các mục tiêu Phong trào năm 

2022 với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng các thiết chế văn hóa 

và hướng dẫn hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

4. Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cho các xã 

đăng ký đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và các thị trấn đăng ký đạt chuẩn văn minh 

đô thị; tiếp tục thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật đối với thư viện, bảo tàng... 

5. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương đưa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Phong 

trào năm 2022 vào Nghị quyết của các cấp ủy đảng, kế hoạch của Ủy ban nhân dân để 

tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện. 

6. Tiếp tục chỉ đạo lấy kết quả đạt được của các danh hiệu về Phong trào để 

xem xét các danh hiệu thi đua của tổ chức, cá nhân và tập thể hàng năm. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo, được cân đối 

trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của các Sở, ngành và 

địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; các nguồn viện trợ, tài trợ, 
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hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác 

theo quy định của pháp luật. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cơ quan thành viên và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh: 

Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao, bảo đảm phù hợp với điều kiện và thực tiễn của cơ quan, đơn vị; phối hợp tham 

gia với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

mục tiêu Phong trào theo địa bàn được phân công. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động 

tỉnh thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo; tổ chức thực hiện hiệu quả các 

Chương trình phối hợp giữa các Sở, cơ quan, đơn vị;  

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao chất lượng bình chọn, xét tặng 

các danh hiệu thi đua ở cơ sở cho gia đình, thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn, các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp…; xây dựng môi trường văn hóa; thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

c) Tổ chức hội nghị, hướng dẫn nghiệp vụ phong trào cho cán bộ ở cơ sở. 

d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn kiểm tra thực hiện phong trào ở cơ sở. 

đ) Biên soạn tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”. 

e) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp và hướng dẫn các Sở, ngành, địa 

phương liên quan trong triển khai thực hiện. Tổng hợp và báo cáo kết quả về Văn 

phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương các mô hình 

hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu về thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời kỳ mới. 

4. Các Sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh: 

Chủ trì chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu phong trào, nội dung gắn với 

thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ. 
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5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển kinh 

tế - xã hội. 

b) Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động các Nhân dân thực hiện các mục tiêu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá” với phong trào xây dựng nông thôn mới, Chương trình “Giảm 

nghèo bền vững”, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, 

tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Xây dựng khu dân cư 3 không” đến từng 

người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội, gắn nội dung Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Phong trào xây dựng nông thôn mới,… 

6.  Liên đoàn Lao động tỉnh: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các địa 

phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; 

đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu 

công nghiệp, khu chế xuất. 

7. Tỉnh đoàn Ninh Thuận: 

 Tiếp tục triển khai hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” trong thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; xây dựng Đề án “Giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian 

mạng”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tiền hôn nhân và tôn vinh, tuyên 

dương các gia đình trẻ tiêu biểu. Phối hợp với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, 

chính quyền các địa phương xây dựng và duy trì hoạt động của các thiết chế văn hóa, 

các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Xây dựng và phê duyệt thực hiện các mục tiêu Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận năm 2022, phù hợp với yêu cầu và 

thực tiễn ở địa phương. 

b) Quan tâm đầu tư và có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư 

phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công 

nhân ở các khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa thể thao 

cấp tỉnh và quy hoạch huyện, thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng các công 

trình thiết chế văn hóa. 
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c) Ban hành các quyết định cụ thể bảo đảm kinh phí đầu tư, hỗ trợ ngân sách 

nhà nước thực hiện phong trào; khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và 

nhân dân tham gia phong trào. 

d) Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua, 

danh hiệu văn hóa và khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể xuất sắc, tiêu biểu 

thực hiện phong trào theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch để triển khai thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) để xem xét, giải quyết theo đúng quy định hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 
- VPTT. BCĐTW Phong trào;   

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;  

- CT và PCT Nguyễn Long Biên; 

- UBMTTQVT tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành;  

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Trưởng BCĐ các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT,VXNV. ĐNĐ 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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