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            Số: 756/BCĐ-ĐSVH Nha Trang, ngày  11   tháng 6  năm 2018 

BÁO CÁO 

Sơ kết thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” thành phố 06 tháng đầu năm 2018 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SVHTT ngày 10/4/2018 của Sở Văn hóa 

và Thể thao về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua công tác Văn hóa, Gia đình 

và TDTT khối Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố báo 

cáo sơ kết thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

thành phố 6 tháng đầu năm 2018 như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo 

-  Đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực 

hiện Phong trào như:  

+ Công văn số 1874/UBND-VHTT ngày 27/3/2018 về việc triển khai 

thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố 

năm 2018; 

+ 2676/KH-UBND-VHTT ngày 27/4/2018 về việc 

thành phố Nha Trang năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 

2018; Hội nghị được tổ chức vào ngày 16/5/2018; trao giấy công nhận lần đầu 

của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang cho 8 Cơ quan - đơn vị - doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa năm 2017; trao giấy công nhận cho 167 thôn, tổ dân phố đạt 

danh hiệu Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa năm 2017; 

+ Công văn số 2022/UBND-VHTT ngày 30/3/2018 về việc triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

Ngoài ra, Thường trực Ban Chỉ đạo đã ban hành Công văn số 609/BCĐ-

ĐSVH ngày 14/5/2018 về tuyên truyền cổ động trực quan về thực hiện phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2018. 
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2. Công tác tuyên truyền 

a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố: 

+ Đã thực hiện 48m
2 
pano tại cụm pano Ngã Sáu (gần Công an thành phố) 

và 60 băng rôn dọc về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” thành phố Nha Trang năm 2018. 

+  Đã thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại cụm pano tuyên truyền 

Trường THCS Thái Nguyên với diện tích 50m
2 
và 60 băng rôn dọc  

b) UBND các xã, phường 

+ Các xã, phường đã thực hiện lắp đặt cụm pano tuyên truyền cổ động trực 

quan về xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “phường đạt chuẩn 

văn minh đô thị” theo hướng dẫn của phòng Văn hóa và Thông tin.  

+ Đã thực hiện 228m
2
 pano và 116 lượt phát trên Đài Truyền thanh cơ sở. 

+ Đã thực hiện 421 băng rôn dọc, 4 băng rôn ngang tuyên truyền trên các 

tuyến đường chính của xã, phường. 

- Triển khai thực hiện treo 169 băng rôn dọc, 2 băng rôn ngang tuyên 

truyền cổ động trực quan về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” thành phố năm 2018: 

3. Xây dựng Kế hoạch phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” năm 2018 

Các xã, phường đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 theo hướng dẫn của 

phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, trong đó xã Phước Đồng chưa xây dựng 

kế hoạch. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa 

 Tổ chức  triển khai công tác đăng ký Gia đình văn hóa, Thôn – tổ dân 

phố văn hóa năm 2018; kết quả có 79.871/80.249 hộ gia đình đăng ký Gia đình 

văn hóa đạt 99,5%; có 100% các thôn, tổ dân phố (đã phát động xây dựng Thôn 

– Tổ dân phố văn hóa) đăng ký phấn đấu xây dựng và giữ vững danh hiệu Thôn 

văn hóa, Tổ dân phố văn hóa. 

2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội 

- Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 

trên địa bàn thành phố Nha Trang trong 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục được 

Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, đoàn thể từ thành phố 

đến xã, phường triển khai thực hiện tương đối đồng bộ và tạo được sự chuyển 
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biến rõ nét, hạn chế được một số tiêu cực, hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 644/KH-UBND-VHTT ngày 

04/3/2014 của UBND thành phố “về việc triển khai tuyên truyền, vận động cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không rải tiền thật, rắc 

vàng mã trên đường đưa tang”; 6 tháng đầu năm có 711/715 trường hợp gia đình 

có tang chấp hành không rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang đạt tỉ lệ 99,4%; 

4 trường hợp không chấp hành. 

- Đa số các đám tang trên địa bàn thành phố chấp hành việc khai tử theo 

quy định pháp luật, không có các hủ tục lạc hậu, rườm rà, nhiều thôn tổ dân phố 

đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ trợ tán, thành lập Ban 

trợ tán, Đội âm công để giúp đỡ, hỗ trợ cho các gia đình có việc tang. Ban vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư cùng với 

các tổ chức đã thường xuyên vận động đóng góp giúp đỡ các gia đình có tang 

thuộc diện hộ nghèo, neo đơn, khó khăn tổ chức đám tang chu đáo cho người 

qua đời.  

 3. Công tác xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt 

chuẩn văn hóa nông thôn mới 

- Năm 2017, thành phố đã hoàn thành tổ chức lễ phát động xây dựng “Xã 

đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” cho 08/08 xã và “Phường đạt chuẩn văn minh 

đô thị” cho 19/19 phường. 

- Trên cơ sở Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí 

công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” ; cuối năm 2018 sẽ thành lập 

Đoàn Kiểm tra kết quả xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường 

đạt chuẩn văn minh đô thị” tại các xã, phường để tham mưu UBND thành phố 

công nhận theo quy định. 

- Đã phát động cuộc thi viết về xây dựng đô thị văn minh - công dân thân 

thiện cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn thành phố. 

Kết quả có 5.684 bài dự thi gửi về Ban Tổ chức. Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

đang xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền văn hóa lưu động về chủ 

đề xây dựng đô thị văn minh- công dân thân thiện. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Nhìn chung, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” của các xã, phường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

của thành phố chỉ đạo nhất là công tác vận động đăng ký xây dựng gia đình văn 
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hóa năm 2018 và tuyên truyền trực quan thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng đô thị văn minh- công dân thân 

thiện trên địa bàn thành phố.  

2. Hạn chế 

Bên cạnh các xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ, vẫn còn một số Ban Chỉ đạo 

chưa thực sự quan tâm đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” ở khu dân cư nhất là công tác tuyên truyền trực quan, tổ chức Hội nghị sơ kết 

nhằm khen thưởng, động viên các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 

- Tập trung tổ chức triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền về thực 

hiện các chỉ tiêu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

như: Không sinh con thứ 3, không để xảy ra án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, 

đặc biệt nghiêm trọng, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, trưng 

bày hàng hóa, họp chợ trái phép….. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 644/KH-

UBND-VHTT ngày 04/3/2014 của UBND thành phố “về việc triển khai tuyên 

truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang”. 

- Tổ chức vận động nhân dân thực hiện xây dựng tiêu chí thôn, tổ dân phố 

không rác. 

- Tổ chức bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa 

năm 2018 theo đúng quy định. 

- Tổ chức kiểm tra, tham mưu UBND thành phố công nhận “xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” thành phố 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố 

Nha Trang./. 
  Nơi nhận: 

- Như trên;   

- Ô. Nguyễn Sỹ Khánh – Trưởng BCĐ TP (b/c); 

- UBMTTQVN TP; 

- Các cơ quan thành viên BCĐ TP; 

- BCĐ các  xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Chi.  
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