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dựng đời sống văn hóa” năm 2019 

 

                                    

                Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao. 

Thực hiện Công văn số 1239/SVHTT-VHGĐ ngày 14/6/2019 của Sở Văn 

hóa và Thể thao về việc báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2019, 

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 Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố 6 

tháng đầu năm 2019 như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện 

Phong trào trong 6 tháng đầu năm 2019: 

- Kế hoạch số 3982/UBND-VHTT ngày 22/5/2019 về việc triển khai 

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

phố năm 2019; 

- 2500/KH-UBND-VHTT ngày 03/4/2019 về việc 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

thành phố Nha Trang năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 

2019; Hội nghị được tổ chức vào ngày 25/4/2019; trao giấy khen của Chủ tịch 

UBND thành phố Nha Trang cho 10 Cơ quan - đơn vị - doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa năm 2018; trao giấy công nhận cho 80 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu 

Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa năm 2018. 

- Kế hoạch số 9094/KH-UBND-VHTT ngày 19/12/2018 về tổ chức Hội 

nghị phổ biến Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về 

quy định xét tặng danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, “ Thôn văn hóa”, “ Làng văn 

hóa”, “ Ấp văn hóa”, “ Tổ dân phố văn hóa”. 
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- Công văn số 62/UBND-VHTT ngày 04/1/2019 về việc triển khai thực 

hiện Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ 

và Công văn số 292/CV-BCS ngày 26/9/2018 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 

- Công văn số 363/HD-VHTT-TTCS ngày 22/3/2019 về hướng dẫn hoạt 

động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan về thực hiện Đề án xây dựng 

“Đô thị văn minh – Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang năm 2019. 

- Công văn số 805/BCĐ-ĐSVH ngày 19/6/2019 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 2019. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

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

- Đã triển khai vận động các hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu Gia 

đình văn hóa và thôn, tổ dân phố văn hóa theo quy định của Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Kết quả  năm 2019, có 

82.606/82.885 hộ đăng ký Gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 99.7% và 358/362 thôn, tổ 

dân phố đăng ký xây dựng “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” đạt tỷ lệ 99%. 

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 

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 777/789 trường hợp gia đình 

có tang chấp hành không rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang đạt tỉ lệ 98,4%; 

12 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.  
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3. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của 

pháp luật 

Đã triển khai tuyên truyền trong nhân dân về chấp hành Luật Giao thông 

đường bộ, phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, 

phòng, chống dịch bệnh ở người và gia súc, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma 

túy, mại dâm, phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện treo Quốc kỳ trong 

những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước.(  Tỷ lệ treo Quốc kỳ trên toàn 

thành phố trong dịp Tết dương lịch năm 2019 là 81%, dịp Tết Nguyên đán Kỷ 

Hợi năm 2019 là trên 97,5%, dịp lễ 30/4 và 01/5 trên địa bàn thành phố năm 

2019 đạt 96%.)  

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

chuẩn văn hóa nông thôn mới 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo từ 

thành phố đến xã, phường đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền như tuyên 

truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền 

thanh cơ sở về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” trong đó tập trung triển khai xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Kết quả tuyên truyền trực 

quan bằng pano 50m
2
, băng-rôn 459 câu, đài truyền thanh cơ sở là 131 lượt. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư 

được tiếp tục triển khai thực hiện và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 

ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị- xã hội từ thành phố đến xã, phường và 

sự hưởng ứng các tầng lớp nhân dân thành phố trong việc chấp hành các tiêu chí 

trong xây dựng Gia đình văn hóa. 

Hạn chế: 

Một là, các nội dung của Phong trào chưa được triển khai thực hiện 

thường xuyên, liên tục ở địa bàn khu dân cư.  

Hai là, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, quảng cáo, nếp sống 

văn minh đô thị của một bộ phận nhân dân còn yếu. 

3. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019: 

- Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện khắc phục những hạn chế 

trong công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn – tổ dân phố văn hóa như vận 

động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống các tệ nạn 

xã hội như: cờ bạc, số đề, ma túy, trật tự đô thị, nếp sống văn minh đô thị, vệ 

sinh môi trường. 
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- 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 kiểm tra, tham mưu UBND thành phố công nhận “xã đạt chuẩn 

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

- Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra việc bình xét 

công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2019 ở các 

xã, phường. 

- Tham mưu UBND thành phố sơ kết thực hiện Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019. 

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

dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha 

Trang./. 

 
  Nơi nhận: 

- Như trên;   

-UBND thành phố (b/c); 

- 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.  

 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ BAN TRỰC 

 

  

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG VH VÀ TT 

                  Đinh Văn Cường 
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