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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 517/KH-VHTT-HCTH Nha Trang, ngày 26  tháng 4 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua trong lĩnh vực Văn hóa – Thông tin, 

Gia đình, Thể dục, Thể thao và Du lịch năm 2018 

 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 11/4/2018 của UBND thành phố 

Nha Trang về việc phát động phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm 70 năm 

Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-

11/6/2018), 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng Kế hoạch phát động 

phong trào thi đua trong lĩnh vực Văn hóa - Thông tin, Gia đình, Thể dục, Thể 

thao và Du lịch năm 2018, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của tập thể cán bộ, công 

chức, nhân viên Phòng Văn hóa và Thông tin và các xã, phường về ý nghĩa, vai 

trò của phong trào thi đua yêu nước; giữ vững truyền thống cách mạng vẻ vang 

của dân tộc, trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhân dân; 

- Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, 

đoàn kết cùng nỗ lực phấn đấu quyết tâm giành nhiều thành tích hơn nữa; phát 

huy sức mạnh tinh thần đoàn kết năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, 

thống nhất giữa ý chí và hành động, đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn 

đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được UBND thành phố giao và 

các chỉ tiêu của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Sở 

Du lịch góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

- Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi 

dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; thực hiện đề xuất khen thưởng 

các cơ quan, cá nhân phải đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương, khen thưởng kịp 

thời các trường hợp có thành tích đột xuất trong quá trình thực thi công vụ, quan 

tâm khen thưởng người có sáng kiến cải tiến, giải pháp bằng các hình thức phù 

hợp; tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh  về thi đua yêu nước gắn 

với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo sự 

chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, nhân viên của 

Phòng và các xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. 

II. NỘI DUNG 

1. Nâng cao nhận thức, sự hiểu biết sâu sắc chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2018 và kế hoạch 5 năm (2016-2020). Đổi mới công tác lãnh đạo quản lý, 



2  

phương pháp làm việc, nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết 

thực, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa – thông tin, gia đình, thể dục ,thể 

thao, du lịch. 

2. Tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018 

với chất lượng hiệu quả cao nhất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các 

lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Đề cao tinh thần và ý thức trách 

nhiệm, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, chấp hành 

kỷ luật lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế văn hóa nơi công sở, nội quy, 

quy chế của cơ quan, đơn vị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính 

trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm với công việc, xây dựng lối sống 

trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực, ứng xử văn hóa, văn minh trong 

công việc và cuộc sống hàng ngày. 

3. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng xây 

dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa 

nghệ thuật có chất lượng. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân 

tộc. Tuyên truyền và giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận 

thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn và phát huy 

các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây 

dựng gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của 

xã hội. 

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới” trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2016-2020 với phương 

châm đổi mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, chấn chỉnh công tác bình xét 

thôn, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa, không chạy theo thành tích; chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội 

tại các di tích, tạo môi trường lễ hội văn minh, thân thiện. 

5. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”, tham gia các giải thể dục thể thao do thành phố tổ chức. 

Chú trọng đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng đặc biệt là đối 

tượng thanh thiếu niên, học sinh, vừa phát triển thể lực, tầm vóc của người dân 

vừa tạo nền tảng cho phát triển thể thao thành tích cao.  

6. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong các hoạt động văn hóa, 

thể thao, du lịch, tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, 

bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chú trọng công tác gia đình và bình 

đẳng giới. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh, phát huy giá 

trị các di tích văn hóa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố. 

7. Triển khai thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch số 2174/KH-UBND ngày 06/4/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 480/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc 

ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 
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24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn. 

8. Thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời, đảm bảo tính động 

viên, khích lệ, lôi cuốn mọi người tích cực hưởng ứng và tham gia các phong 

trào thi đua của ngành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các yêu cầu đề ra nhằm 

xây dựng Chi bộ, chính quyền, công đoàn cơ quan trong sạch, vững mạnh. 

9. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thường xuyên đôn đốc, 

kiểm tra, đánh giá cấp dưới trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ 

quan, đơn vị, các nhiệm vụ được thành phố giao; tạo sự chuyển biến tích cực và 

hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, 

minh bạch, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, phát hiện 

những gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua. 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI ĐUA  

Từ nay đến hết tháng 12/2018, gồm các nội dung thi đua trọng tâm lập 

thành tích xuất sắc chào mừng 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975-30/4/2018), Ngày Quốc tế Lao động (01/5), kỷ niệm 128 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); chào mừng ngày Cách mạng 

Tháng Tám (19/8/1945) thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

( 22/12),…và các nhiệm vụ khác được UBND thành phố giao. Mục tiêu phấn 

đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Kế hoạch 6 tháng đầu năm và cả năm 

2018 của thành phố; các chỉ tiêu do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin, Sở 

Du lịch và Truyền thông tỉnh đề ra trong năm 2018. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018, đề nghị 

UBND các xã, phường có ý kiến chỉ đạo và cụ thể hóa những nội dung phát 

động phong trào thi đua đến công chức Văn hóa – Xã hội, các bộ phận chuyên 

trách gia đình, du lịch, thể dục, thể thao tích cực tham gia phong trào thi đua để 

tạo không khí thi đua sôi nổi trong lĩnh vực văn hóa – thông tin, gia đình, thể 

dục thể thao, du lịch. 

2. Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố kêu gọi toàn thể cán 

bộ, công chức, nhân viên của Phòng, công chức Văn hóa – Xã hội, chuyên trách 

phụ trách Du lịch, Gia đình, Thể dục- thể thao và Đài Truyền thanh các xã, 

phường đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính đoàn kết, ý chí quyết tâm, 

chủ động, sáng tạo, đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa sự 

nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phát triển bền vững, đáp ứng sự 

mong đợi và tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Khuyến khích các tập 

thể, cá nhân đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Phòng về ứng dụng các cải tiến, 

sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, 

thực hiện công tác thi đua, khen thưởng gắn với kết quả đánh giá công chức, 

nhân viên hàng năm. 
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3. Kết thúc năm, các bộ phận chuyên môn thuộc Phòng tiến hành tổng 

hợp, đánh giá, đề xuất những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc thực hiện các 

nhiệm vụ, tham mưu Lãnh đạo Phòng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khen 

thưởng theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong lĩnh vực Văn 

hóa – Thông tin, Gia đình, Thể dục, Thể thao và Du lịch năm 2018 của Phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (VBĐT)(b/c); 

- Phòng Nội vụ thành phố ( VBĐT)(b/c); 

- UBND các xã, phường (p/h); 

- Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng; 

- CCNV cơ quan; 

- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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