BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị Giao ban toàn quốc và Tổng kết việc thực hiện các Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010 - 2020
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BVHTTDL ngày
/ 6/2020
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Mục đích tổ chức Giao ban toàn quốc: nhằm đánh giá kết quả đạt
được, phổ biến những mô hình mới, cách làm hay, trình bày những khó khăn,
vướng mắc, bất cập hiện nay trong thực hiện Phong trào để học tập kinh nghiệm và
đưa ra những biện pháp tháo gỡ;
- Tăng cường nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức
đoàn thể về vai trò, tầm quan trọng của Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”;
- Là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm của những cán bộ làm
công tác phong trào trong cả nước; khẳng định hiệu quả thiết thực của Phong trào
“TDĐKXDĐSVH” trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
1.2. Mục đích tổ chức Tổng kết các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày
16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Quyết định số 1610/QĐ-TTg) và
Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án phát triển văn hóa nông thôn (Quyết định số 22/QĐ-TTg); rút ra bài học
kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, chương trình thực hiện Phong trào phù hợp
với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo về nội dung, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, phân tích rõ
những nguyên nhân hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ cũng như trong thực hiện Phong trào hiện nay và đề xuất
giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng Phong trào “TDĐKXDĐSVH”.
- Hội nghị được tổ chức với quy mô, hình thức phù hợp, đảm bảo tiết kiệm,
thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG
1. Nội dung Hội nghị
1.1. Giao ban toàn quốc giữa Ban Chỉ đạo Trung ương với Ban Chỉ đạo của
63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá các kết quả đạt được,
phổ biến mô hình mới, cách làm hay, trình bày khó khăn, vướng mắc, bất cập
hiện nay trong thực hiện Phong trào để cùng nhau học tập kinh nghiệm và đề ra
những biện pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập.
1.2. Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg với các
nội dung:
- Xây dựng “ Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến
- Thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” ở khu dân cư trong giai đoạn mới
- Đẩy mạnh Phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn
hóa; tổ dân phố văn hóa
- Xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
- Xây dựng, công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị
trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
- Thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hóa gắn với
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.
1.3. Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg với các
nội dung:
- Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa
- Nâng cao chất lượng làng văn hóa
- Thực hiện tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã
- Hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Tháng 9/2020.
- Địa điểm: dự kiến tổ chức tại thành phố Hải Phòng.
3. Thành phần tham dự
- Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “TDĐKXDĐSVH”;
- Trưởng Ban Chỉ đạo; Thường trực Ban Chỉ đạo; Văn phòng Thường trực
Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các tỉnh/thành phố;

4. Chủ trì Hội nghị
Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào
5.Tổng số đại biểu
Dự kiến khoảng 150 đại biểu.
6. Tham luận Hội nghị
30 bài tham luận của Bộ, ngành Trung ương và các địa phương về kết quả
thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kết quả đạt được, khó khăn
và giải pháp khắc phục thực hiện Phong trào trong thời gian tới.
7. Chương trình Hội nghị (dự kiến ½ ngày)
* Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30
- 14h00: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 14h15: Báo cáo Tổng kết việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH”.
- Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2019 và
6 tháng đầu năm 2020.
- 15h00: Tham luận của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
- 16h00: Tham luận của Ban Chỉ đạo tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
- 17h15: Kết thúc, bế mạc Hội nghị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào
“TDĐKXDĐSVH”, Cục Văn hoá cơ sở
- Tham mưu trình ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị.
- Xây dựng các Báo cáo, chuẩn bị bài phát biểu của Đại diện Ban Chỉ đạo
Trung ương tại Hội nghị, tổng hợp tham luận của Hội nghị.
- Lập danh sách thành phần đại biểu và khách mời tham dự trình lãnh đạo Bộ
phê duyệt; soạn thảo và gửi giấy mời, giấy thông báo triệu tập Hội nghị.
- Chuẩn bị địa điểm (Hội trường, trang trí, lễ tân…); liên hệ cơ quan báo chí
phối hợp tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau Hội nghị.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan về công tác hậu cần, bố trí
phương tiện đưa đón, sắp xếp nơi ăn nghỉ cho đại biểu và khách mời dự Hội nghị.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ VH,TT&DL)
- Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết
những vấn đề liên quan đến kinh phí tổ chức Hội nghị.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng (địa phương
diễn ra hội nghị)
- Phối hợp xây dựng kịch bản chương trình khai mạc, chủ trì xây dựng bài
phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh và tham luận tại Hội nghị.
- Phối hợp thực hiện công tác hậu cần, phương tiện đưa đón, lễ tân đón tiếp
đại biểu.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí tổ chức Hội nghị bố trí trong kinh phí của Cục Văn hóa cơ sở,
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương),
đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định./.

