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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:    5976    /KH-UBND-VHTT Nha Trang, ngày   12     tháng 8  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang 

(2000 - 2020) 
 

Thực hiện Kế hoạch số 7736/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2000 – 2020, 

UBND thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch tổ chức Tổng kết 20 năm 

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

Nha Trang giai đoạn 2000 - 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá tình hình 20 năm (2000 - 2020) thực hiện phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH); đề ra mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào trong giai đoạn mới. 

- Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào đối với phát 

triển kinh tế, văn hóa – xã hội của thành phố, nhất là nâng cao chất lượng các 

danh hiệu văn hóa; tăng cường nhận thức, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 

ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào. 

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân ở cơ sở có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện phong trào ở các ngành, đoàn thể các cấp; giao lưu, học 

tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của những người làm công tác văn hóa về các 

mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào ở cơ sở. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức tổng kết phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, thiết thực, 

hiệu quả. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên 

quan; hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và thời gian quy định; phù hợp 

các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn. 
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- Tổ chức Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào cần đẩy mạnh các hoạt 

động truyền thông, tuyên dương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến nhằm 

cổ vũ, nâng cao chất lượng phong trào. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔNG KẾT 

Theo Đề cương báo cáo đính kèm Kế hoạch này. 

III. KHEN THƯỞNG 

1. Đề xuất khen thưởng cấp tỉnh: Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố đề xuất khen thưởng theo số 

lượng phân bổ của UBND tỉnh. 

2. Đề xuất khen thưởng cấp thành phố: 

 Hội nghị Tổng kết của thành phố sẽ tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu về thực hiện 

phong trào do Ban Chỉ đạo thành phố lựa chọn, đề xuất, bao gồm: 

- Về danh hiệu Gia đình văn hóa: Khen thưởng 27 gia đình được lựa 

chọn trong số các gia đình giữ vững và phát huy danh hiệu gia đình văn hóa 15 

năm liên tục (giai đoạn 2000 - 2015) trở lên; trong đó có 10 năm liên tục trở lên 

được bình bầu, tuyên dương, khen thưởng là Gia đình văn hóa tiêu biểu (mỗi xã, 

phường chọn 01 hộ gia đình); 

- Về danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa: Khen thưởng 27 thôn, tổ dân phố 

giữ vững và phát huy danh hiệu Thôn - Tổ dân phố 15 năm liên tục (giai đoạn 2000 - 

2015) trở lên. 

- Về danh hiệu Cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa: Khen 

thưởng 05 cơ quan và 05 trường học tiêu biểu trong số cơ quan, đơn vị, trường 

học đạt chuẩn văn hóa nhiều năm liên tục. 

- Về công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện: 

+ Xét chọn khen thưởng 18 tập thể và 09 cá nhân thuộc các cơ quan thành 

viên Ban Chỉ đạo thành phố có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện phong trào. 

+ Xét chọn 09 Ban Chỉ đạo cấp xã và 09 cá nhân thuộc Ban Chỉ đạo cấp 

xã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào 

ở cơ sở. 

IV. THỜI GIAN TIẾN HÀNH 

 1. Ở cấp xã:  
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- Lập báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 theo Đề cương đính kèm kế 

hoạch này gửi về Ban Chỉ đạo thành phố (thông qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin) trước ngày 14/8/2020. 

- Chọn cử danh sách đề nghị khen thưởng và đại biểu tham dự Hội nghị 

thành phố theo hướng dẫn cụ thể của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

2. Tổ chức hội nghị thành phố hoàn thành trước ngày 30/8/2020. 

 3. Tham gia hội nghị cấp tỉnh: Dự kiến trong tháng 9/2020. 

V. KINH PHÍ 

 Kinh phí tổ chức Hội nghị Tổng kết thành phố do Phòng Văn hóa và 

Thông tin lập dự toán trình Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thành 

phố phê duyệt cấp bổ sung kinh phí năm 2020. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành 

phố: 

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 

năm thực hiện phong trào thành phố; dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo thành phố 

về tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” (2000 - 2020) và 

phương hướng, nhiệm vụ phong trào trong giai đoạn mới. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu 

Ban Chỉ đạo thành phố phân bổ số lượng cá nhân, tập thể đề nghị UBND thành 

phố khen thưởng và số lượng đại biểu tham dự Hội nghị cấp thành phố.  

2. Phòng Nội vụ: 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định hồ sơ khen 

thưởng thực hiện phong trào trình UBND thành phố. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch:  

Chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố phê duyệt kinh phí tổ chức 

Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” thành phố giai đoạn 2000 – 2020 do Phòng Văn hóa và 

Thông tin trình. 

4. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo thành phố 

báo cáo tình hình thực hiện từng phong trào cụ thể theo nhiệm vụ được phân 

công như sau: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại”; cuộc vận động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa 
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nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; hoạt động văn 

hóa, văn nghệ - Thể dục thể thao.  

- Ban Tuyên giáo Thành ủy: Cuộc vận động xây dựng “Người tốt, việc 

tốt” và các điển hình tiên tiến. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: Cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (xây dựng gia đình văn 

hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa); cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; 

hoạt động khuyến học. 

- Liên đoàn Lao động thành phố: Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; phong trào học tập, lao động, sáng tạo. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố: Cuộc vận động 

“Xây dựng xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”; xây dựng 

quỹ “đền ơn đáp nghĩa”; “xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em”. 

- Công an thành phố: công tác triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” trong lực lượng công an nhân dân và phong trào 

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường 

trên địa bàn thành phố, các hoạt động vệ sinh môi trường gắn với khu dân cư. 

- Phòng Y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phòng chống 

dịch bệnh.   

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: công tác cấp kinh phí, hướng dẫn việc 

quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố và xã, 

phường theo quy định. 

- Phòng Quản lý đô thị: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào 

“Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự An toàn giao thông”. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Công tác triển khai thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong các trường học, gắn với 

phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực” và phong trào “học tập 

suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”. 

- Phòng Tư pháp thành phố: Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao: Công tác tuyên truyền, giáo 

dục nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên 

tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”. 

- Trung tâm Y tế thành phố: công tác thực hiện chính sách Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình. 
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- Các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố:  

Kết quả thực hiện các nội dung văn hóa; gắn kết thực hiện các nhiệm vụ 

của các ngành, đoàn thể với các phong trào: “Học tập, lao động, sáng tạo trong 

cán bộ, công nhân viên chức”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại”; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao 

động, sáng tạo xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Cựu chiến binh gương 

mẫu”; “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác 

Hồ vĩ đại”; “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị lực 

lượng vũ trang”; “Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân”… 

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thành phố gửi báo cáo kết quả tổng 

kết  20 năm thực hiện phong trào về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 

14/8/2020 để tổng hợp trình Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố.    

 5. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan từ thành phố đến xã, phường chỉ đạo 

chặt chẽ việc xây dựng báo cáo đầy đủ, chính xác những nội dung nêu trên; 

tránh việc báo cáo qua loa, chạy theo thành tích, làm sai lệch đánh giá thực trạng 

phong trào để Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang đạt kết quả tốt./. 

                                                        

 

  Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao (b/c); 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Các cơ quan, đơn vị tại Mục VI ( VBĐT); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Lãnh đạo VP. HĐND và  UBND TP; 

- Lưu: VT, Thư, VHTT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Sỹ Khánh 
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BAN CHỈ ĐẠO XÃ, PHƯỜNG……………………………………………………….……………. 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2020) 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  5976 /KH-UBND-VHTT 

ngày  12   tháng   8   năm 2020 của UBND thành phố Nha Trang)  

 

I. Công tác chỉ đạo 20 năm triển khai thực hiện phong trào 

TDĐKXDĐSVH 

1. Công tác ban hành văn bản và chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, Thành phố về phong trào 20 năm 

(2000 - 2020) 

 2. Việc đầu tư ngân sách nhà nước các cấp (thành phố, xã, phường) cho 

phong trào. 

3. Thực hiện chính sách thu hút cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ 

kinh phí cho phong trào. 

4. Kiện toàn tổ chức và thực hiện quy chế làm việc của Ban chỉ đạo các cấp. 

5. Các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện 

phong trào. 

6. Các hoạt động chỉ đạo và triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng 

phong trào TDĐKXDĐSVH. 

II. Kết quả thực hiện các phong trào cụ thể trong phong trào 

TDĐKXDĐSVH 

1. Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến 

a) Xây dựng người tốt, việc tốt 

- Cụ thể hóa tiêu chí người tốt, việc tốt trong lĩnh vực xây dựng đời sống 

văn hóa; 

- Bình xét, tôn vinh người tốt, việc tốt. 

b) Các điển hình tiên tiến 

- Mô hình, điển hình tiên tiến; 

- Khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. 

2. Xây dựng gia đình văn hóa 

- Ý thức tự giác của các gia đình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa; 

- Công tác bình xét, công nhận và khen thưởng gia đình văn hóa; 

- Đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa. 
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3. Xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa 

- Các hoạt động nhằm khơi dậy, phát huy vai trò tự quản và ý thức chủ 

động, tích cực của cộng đồng; 

- Công tác bình xét, công nhận và khen thưởng làng, thôn, tổ dân phố văn hóa; 

- Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn công nhận làng, thôn, tổ dân 

phố văn hóa. 

4. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư” trong giai đoạn mới 

- Đánh giá kết quả thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động; 

- Đánh giá tác động, hiệu quả của cuộc vận động với công tác xây dựng 

gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa. 

5. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

- Xây dựng và thực hiện các tiêu chí nếp sống văn hóa; 

- Bình xét, công nhận và khen thưởng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị…đạt 

chuẩn văn hóa. 

6. Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn 

đạt chuẩn văn minh đô thị 

- Đánh giá công tác triển khai, kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận xã 

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

- Công tác bình xét, công nhận và khen thưởng xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

7. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ 

đại”  

- Xây dựng, duy trì, phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao 

thường xuyên; 

- Công tác vận động thực hiện xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất cho các 

hoạt động thể dục, thể thao. 

8. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo 

- Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật và ứng dụng 

công nghệ vào sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp; 

- Các hoạt động cải tiến quản lý, sáng tạo trong khu vực công nhân, viên chức. 

III. Kết quả thực hiện các nội dung văn hóa trong phong trào 

TDĐKXDĐSVH 

1. Đoàn kết giúp nhau “xóa đói giảm nghèo” 

- Các hình thức giúp nhau “xóa đói giảm nghèo”; 

- Kết quả thực hiện mục tiêu “xóa đói giảm nghèo” trong phong trào 

TDĐKXDĐSVH. 
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2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật 

- Các biện pháp tích cực, hiệu quả vận động thực hiện nếp sống văn hóa; 

- Kết quả thực hiện nếp sống văn hóa; 

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; 

- Kết quả bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc được thực hiện thông qua 

phong trào TDĐKXDĐSVH. 

3. Xây dựng môi trường văn hóa 

- Kết quả thực hiện các tiêu chí về bảo tồn môi trường sinh thái xanh - 

sạch - đẹp - an toàn; 

- Kết quả xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội; xây 

dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm. 

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

4. Xây dựng các thiết chế và hoạt động văn hóa - thể thao ở cơ sở 

- Kết quả vận động nhân dân đóng góp xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở; 

- Kết quả quy hoạch, đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở gắn với thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

- Các biện pháp duy trì, phát huy vai trò, tác dụng của các thiết chế văn hóa. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội có nội dung văn hóa 

- Các nội dung văn hóa được lồng ghép thực hiện trong các nhiệm vụ 

chính trị, kinh tế - xã hội và chuyên môn nghiệp vụ; 

- Kết quả thực hiện các nội dung văn hóa; gắn kết thực hiện các nhiệm vụ 

của các ngành, đoàn thể với các phong trào: “Học tập, lao động, sáng tạo trong 

cán bộ, công nhân viên chức”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại”; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao 

động, sáng tạo xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Cựu chiến binh gương 

mẫu”; “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác 

Hồ vĩ đại”; “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị lực 

lượng vũ trang”; “Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân”… 

IV. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, chính 

quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. 

- Nhận thức về phong trào; mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong 20 

năm thực hiện phong trào. 

- Kết quả huy động hệ thống chính trị và xã hội tham gia xây dựng và 

phát triển văn hóa nói chung, phong trào TDĐKXDĐSVH nói riêng. 
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- Hiệu quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và các nội dung văn hóa trong 

phong trào TDĐKXDĐSVH có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Hạn chế yếu kém 

1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào ở các cấp, các 

ngành, đoàn thể. 

2. Sự tham gia thực hiện phong trào của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. 

3. Phát triển của phong trào về bề rộng, chiều sâu, bền vững, đồng đều và chất lượng. 

4. Tác động hiệu quả của phong trào đến thực hiện các nhiệm vụ chính trị, 

kinh tế và văn hóa - xã hội. 

5. Những hạn chế, yếu kém, bức xúc trong đời sống văn hóa xã hội ở địa 

phương, cơ sở. 

3. Bài học kinh nghiệm 

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào; 

2. Phát huy ý thức chủ động, tích cực và vai trò tự quản cộng đồng; 

3. Cơ chế phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng; 

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào; 

5. Tăng cường nguồn lực, xây dựng và phát triển phong trào bền vững. 

V. Định hướng nhiệm vụ phát triển phong trào đến năm 2025 

1.…% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; trong 

đó…% gia đình văn hóa làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ 

nông thôn. 

2.…% làng, thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn 

hóa; trong đó…% làng, thôn văn hóa có cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa - xã hội 

đạt chuẩn nông thôn mới. 

3.…% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. 

4.…% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 

5…..% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

6.…% người dân được tuyên truyền, phổ biến về pháp luật và khoa học - 

kỹ thuật. 

7.…% người dân ở cơ sở tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn 

hóa, thể thao ở cộng đồng. 

VI. Đề xuất, kiến nghị 

1. Thống nhất danh hiệu thi đua, công nhận và khen thưởng các danh hiệu 

văn hóa trong phong trào phù hợp với Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 



10 

 

 

2. Các chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách, pháp luật nhằm huy 

động, tập hợp mọi nguồn lực để thực hiện phong trào. 

3. Mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động và cơ chế phối hợp 

giữa các ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo phong trào các cấp. 

4. Các giải pháp mang tính chất đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động của phong trào. 

5. Các nội dung, mô hình, tiêu chí phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát 

triển phong trào của mỗi địa phương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-08-13T07:29:09+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Sỹ Khánh<nskhanh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-13T07:29:22+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang<nhatrang@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




