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     Kính gửi:  

- Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế; 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo Kế hoạch thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

năm 2021, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và ý 

kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh gửi xin ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế đối với dự thảo Kế hoạch nêu trên. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến và gửi văn bản góp ý về Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14/4/2021 để tổng hợp, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Trường hợp các đồng chí cần có thêm thời gian để nghiên cứu, đề 

nghị phản hồi bằng văn bản về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được biết. 

(Dự thảo Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021, được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: vpub.soctrang.gov.vn; mục “Góp ý 

dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng”)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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KẾ HOẠCH 

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  

 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021  
 

Căn cứ Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Báo cáo số 43/BC-UBND, 

ngày 23/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết số 

33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 

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

bền vững đất nước; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTW, ngày 

04/4/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Thường trực Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở 

cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 

Căn cứ Báo cáo số 19/BC-BCĐ, ngày 03/02/2021 của BCĐ Trung ương 

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

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020; phương 

hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  

 Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2021 

trên địa bàn tỉnh như sau:  

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH”  nhằm xây dựng tốt 

các môi trường văn hóa nông thôn, văn hóa đô thị, văn hóa công sở; xây dựng đời 

sống văn hóa lành mạnh, phong phú; xây dựng cảnh quan môi trường, sáng xanh, 

sạch, đẹp. Bảo tồn và phát huy các giá văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 

của địa phương; khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau 

trong cộng đồng; chí thú làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình no 

ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao ý thức tự quản của cộng đồng. 

- Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào “TDĐKXDĐSVH” với xây 

dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã 
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hội hóa các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. 

2. Mục tiêu năm 2021 

- Phấn đấu thu hút 50% trở lên số người dân tham gia vào các hoạt động 

văn hóa, thể thao ở cơ sở; 

- Phấn đấu 92% trở lên gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”; 

- Phấn đấu 90% trở lên ấp, khóm được công nhận và giữ vững danh hiệu 

“Ấp, khóm văn hóa”.  

- Phấn đấu 95% trở lên cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 96% trở lên 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.  

- 20% trở lên xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 40% phường, thị trấn 

đạt chuẩn văn minh đô thị. 

II. NỘI DUNG  

- Kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho đội ngũ làm phong trào cấp huyện, cấp xã và khu dân cư. 

- Đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, thể 

thao; thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã. Tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ; thành lập, củng cố, nâng chất hoạt động các câu lạc bộ; đẩy mạnh 

xã hội hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở các địa phương đáp ứng nhu 

cầu hưởng thụ và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. 

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nội dung, ý nghĩa lợi ích của 

gia đình, cộng đồng, xã hội khi tham gia, tự nguyện thực hiện các danh hiệu gia 

đình văn hóa; ấp, khóm văn hóa; xã văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn văn 

minh đô thị; cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đến hộ gia đình, khu 

dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Tổ chức các hoạt động thực hiện các danh hiệu văn hóa, quy ước khu dân 

cư, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của BCĐ 

phong trào cấp tỉnh.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh  

Tổng kinh phí thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" cấp tỉnh năm 2021 

là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng), cụ thể: 

- Công tác tuyên truyền: 7.000.000 đồng.  

- Tổ chức Tọa đàm thực trạng việc tang trên địa bàn tỉnh: 18.900.000 đồng.  

- Tổ chức Hội nghị Tập huấn 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" tại 11 

huyện, thị xã, thành phố: 149.572.000 đồng.  
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- Phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Chương 

trình xây dựng Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021: 

5.710.000 đồng.  

- Chi phụ cấp cho Ban chỉ đạo, Tổ chuyên viên và thư ký phong trào 

"TDĐKXDĐSVH" tỉnh: 184.164.000 đồng.  

- Văn phòng phẩm: 4.800.000 đồng.  

- Nước uống hội họp: 564.000 đồng.  

- Chi dự Hội nghị tại trung ương, các tỉnh, thành phố và chi công tác chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động cơ sở: 29.290.000 đồng.  

(Chi tiết đính kèm phụ lục). 

2. Cấp huyện 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí thực hiện theo 

khả năng cân đối của ngân sách địa phương.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực BCĐ phong 

trào "TDĐKXDĐSVH" 

-  Triển khai hướng dẫn BCĐ phong trào các cấp thực hiện tốt Kế hoạch 

thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021 

của UBND tỉnh.  

-  Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” cấp 

tỉnh. Lập dự toán kinh phí thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" (đối với cấp 

tỉnh)  gửi Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực 

hiện. Tổng hợp kết quả thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” 6 tháng, năm, 

báo cáo UBND tỉnh, BCĐ Trung ương phong trào “TDĐKXDĐSVH” theo qui 

định. Chủ trì phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung 

trong phong trào "TDĐKXDĐSVH" (02 lần/năm). 

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện các danh hiệu gia đình văn hóa, 

ấp, khóm văn hóa; xã văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh đô thị.  

- Tổ chức Hội nghị tập huấn 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” cho 

đại biểu cấp xã, ấp của 11 huyện, thị xã, thành phố.  

- Tổ chức Hội nghị tập huấn quy ước khu dân cư; thực hiện bảng tuyên 

truyền quy ước khu dân cư cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

- Tổ chức tọa đàm thực trạng việc tang trên địa bàn các huyện, thị xã, thành 

phố. 

- Phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Chương 

trình xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021.  
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2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy 

định.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí, phát 

thanh, truyền hình tuyên truyền sâu rộng, cổ vũ thực hiện phong trào 

"TDĐKXDĐSVH". Đồng thời chỉ đạo các Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành 

phố xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền thực hiện phong trào sâu rộng 

trong nhân dân.  

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  

- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên 

đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên; đến từng người dân, hộ gia 

đình, khu dân cư và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào 

xây dựng gia đình văn hóa; ấp, khóm văn hóa; Quy ước khu dân cư; nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

- Chủ trì thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”.  

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh  

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện Phong trào xây dựng Cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, tổ chức xây 

dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp.  

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn 

Chương trình xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 

2021.  

6. Các Sở, ban ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện theo 

Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phong trào; triển khai thực hiện phong trào 

"TDĐKXDĐSVH" gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình. 

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

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH"cấp huyện, xã;  

- Đưa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển phong trào vào kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương để thực hiện. 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng và triển khai kế hoạch thực 

hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2021 sát hợp với yêu cầu và thực tiễn ở 

địa phương.  

- Bố trí kinh phí cho BCĐ phong trào cấp huyện, cấp xã hoạt động thực 

hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn quản lý theo khả năng cân đối 

của ngân sách địa phương.  

- Đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, thể 

thao từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã.  
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- Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, công nhận 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. 

V. CÔNG TÁC BÁO CÁO 

Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào các 

huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh (Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 50 Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng) trước ngày 15/12/2021./.  

 

Nơi nhận:  
- BCĐ Trung ương;                  
- Bộ VHTTDL (Hà Nội + TP.HCM);            
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phong trào             

 “TDĐKXDĐSVH” tỉnh;    

- Văn phòng BCĐ tỉnh (Sở VHTTDL);                                        

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VX, HC.          

TTMM..  ỦỦYY  BBAANN  NNHHÂÂNN  DDÂÂNN  

KKTT..  CCHHỦỦ  TTỊỊCCHH  

PPHHÓÓ  CCHHỦỦ  TTỊỊCCHH  
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Phụ lục 

Dự toán kinh phí Hoạt động phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2021 

(Phân bổ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

  Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung  Số tiền   

1 Công tác tuyên truyền  7.000.000  

  
In ấn, photo tài liệu tuyên truyền, in ép giấy chứng nhận cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa  
  

2 Tổ chức tọa đàm thực trạng việc tang trên địa bàn tỉnh 18.900.000 

   - Thuê, trang trí Hội trường (01 buổi x 3.500.000 đ) 3.500.000 

   - Băng rol tuyên truyền (02 cái x 500.000 đ)  1.000.000 

   - Nước uống (100 đại biểu  x 9.000đ/đại biểu) 900.000 

   - Hỗ trợ tiền ăn đại biểu (80 đại biểux 60.000đ/người/buổi) 6.000.000 

   - Hỗ trợ tiền xe đại biểu  (80 đại biểu x 50.000 đ/người) 4.000.000 

   - Bồi dưỡng diễn giả (5 người x 700.000đ/người) 3.500.000 

3 

Tổ chức Hội nghị Tập huấn 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" cho đại biểu cấp xã, ấp tại 11 huyện, thị xã, thành phố 

149.572.000 

   -  Thuê, trang trí Hội trường  (11 ngày x 2.500.000đ/ngày) 27.500.000 

   - Nước uống (884 đại biểu x 18.000đ/ngày) 15.912.000 

   -  Tài liệu (884 bộ x 15.000đ/bộ) 13.260.000 

   - Hỗ trợ tiền ăn đại biểu (775 đại biểux 100.000đ/người/ngày) 77.500.000 

   - Thù lao Báo cáo viên (22 buổi x 700.000đ/buổi)  15.400.000 

4 

Phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập 

huấn Chương trình xây dựng Cơ quan, Đơn vị, Doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021 

       

5.710.000  

   - Thuê, trang trí Hội trường (01 ngày x 2.000.000đ)  2.000.000  

   - Bồi dưỡng báo cáo viên (01 ngày x 1.400.000 đồng) 1.400.000  

   - Nước uống (70 đại biểu x 18.000 đồng/người/ngày) 1.260.000 

   - Tài liệu (70 bộ x 15.000 đồng/bộ) 1.050.000 

5 
Chi phụ cấp cho Ban chỉ đạo tỉnh, Tổ chuyên viên và thư 

ký  
184.164.000 

  - Phụ cấp BCĐ tỉnh: (27 người x 0,3 x 1.490.000đ x 12 tháng) 144.828.000 

  
- Phụ cấp Tổ chuyên viên, thư ký  (11 người x 0,2 x 

1.490.000đ x 12 tháng) 
39.336.000 



2 

 

6 
Văn phòng phẩm, tem phát hành văn bản     (12 tháng x 

400.000đ) 
4.800.000 

7 Nước uống hội họp 564.000 

8 

Chi dự Hội nghị tại Trung ương, các tỉnh, thành phố và chi 

công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động phong trào ở 

cơ sở 

29.290.000 

 TỔNG CỘNG  400.000.000  
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