
KẾ HOẠCH 

Tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2018 

 

        Thực hiện Công văn số 1874/UBND-VHTT ngày 27/3/2018 của UBND 

thành phố về việc triển khai thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” năm 2018, 

       Phòng Văn hóa và Thông tin – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng 

kế hoạch tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2018 với các 

nội dung sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Cung cấp, cập nhật các văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện Phong 

trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh, thành phố đến 

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

phường. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” nhất là chất lượng xây dựng “ Gia đình văn hóa”, “ 

Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

II.  ĐỐI TƯỢNG 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” các xã, phường. 

2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường. 

3. Công chức Văn hóa – Xã hội  các xã, phường. 

III. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

1. Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL, ngày 10/10/2011 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp 

văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.  

2. Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 

  3. Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. 
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4. Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về ban hành Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí công nhận 

“Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

5. Quyết định 1228/2017/QĐ-UBND ngày 4/5/2017 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về Ban hành Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

6. Hướng dẫn cụ thể về quy trình và các mẫu biểu sử dụng trong công tác 

đăng ký, bình xét, công nhận và đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.  

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 1 buổi, ngày 27/9/2018 

Khai mạc lúc 14h00 ngày 27/9/2018 

2. Địa điểm: Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nha Trang,  

số 05 Quang Trung , thành phố Nha Trang 

3. Chịu trách nhiệm báo cáo viên 

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2018. 

Trên đây là Kế hoạch tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

năm 2018 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” thành phố Nha Trang./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND TP (b/c); 

- Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Trưởng ban Chỉ đạo 

(b/c); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố (ph/h); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Chi.  
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