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V/v tip tiic dy m?nh  thirc hin 
nêp song van minh trong vic cuâi, vic tang 

Tuyên Quang, ngày) tháng 4 nám 2020 

KInh g1ri: 
- Các phông chuyên môn; các dan vj sr nghip trirc thuc Sâ; 
- Các phông Van hóa và Thông tin; trung tam Van boa, Truyên thông và 
The thao huyn, thành phô. 

Thirc hin chi dao  cüa Uy ban nhân dan tinh tai  Van bàn s 3704/UBND-
KGVX ngày 17/12/2019 ye vic tiêp tic day mnh thirc hin nêp song van minh 
trong vic cuâi, vic tang, Si Van hóa, The thao và Du ljch yêu câu các co quan, 
dan vj (nhu mi1c kInh gài) thc hin mt sO ni dung, cii the thu sau: 

1. Tp trung lAth do, chi dao,  t chüc thirc hin có hiu qua Quyt djnh s 
308/2005/QD-TTg ngày 25/11/2005 cüa Thu tucng ChInh phü ye vic ban hành 
Quy chê thirc hin nêp song vAn minh trong vic cui, vic tang và lê hi; Thông tu 
s 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/201 1 cña B Van hóa, The thao và Du ljch 
quy djth v vic thirc hin nêp sOng vAn minh trong vic cuói, vic tang và l hi 
và VAn bàn so 3704/UBND-KGVX ngày 17/12/20 19 cüa Uy ban than dan tinh. 

- Tip tiic dy math  tuyên tuyn, ph bin, quán trit ti toàn th can b, 
cong chüc, viên chüc, nguii lao dng trong co quan, dan vj guang mâu chap 
hàth và tIch circ 4n dng gia dInh, cong dông thirc hin nghiêm tiic các quy djnh 
cUa Bang, Nba rnthc và cüa tith ye thirc hin nép sOng vAn minh trong vic cixth, 
vic tang. 

- Thuông xuyên kim tra, nhtc th&, xfr 1 nbtrng can b, cong chirc, viên 
chüc, nguèi lao dng vi phm; dOng thi phát hin, bieu duang nhQng tp the, cá 
than thirc hin tot các quy djnh ye nép song van mith trong vic cui, vic tang. 

- Dua ni dung thirc hin np sang van mith trong vic cuôi, vic tang 
thành rnt trong thrng tiêu chuân daub giá thi dfla, khen thithng dôi vth Ca nhân, 
tp the hang nAm và là mt ni dung bAt buc trong báo cáo kêt qua cong tác cüa 
phông, cci quan, dan vj. 

- Nguô'i dirng d.0 các co quail, dan vj phâi chju trách nhim truóc Giám 
dOc Sâ VAn boa, The thao và Du lich  nêu d xAy ra tith trng can b, cong chüc, 
yjen chuc vi phm các quy dth ye thçrc hin nep sOng vAn minh trong vic cuâi, 
vic tang. 
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2. Nhim vii c1t th cña các c quan, dn vj 

2.1. Phông Xây dirng np sng Van boa và Gia dInh: 

- Tham mixu vâi lânh do S& don dc, theo dôi vic thtrc hin quy djnh v 
np sng van minh trong vic cuâi, vic tang trong ngành Van hóa, The thao và Du 
ljch, các Co quan, don vj trên dja bàn tinh; tong hqp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh 
theo djnh ks'. 

- Tham mmi v&i lãnh dto S& trong vic phi hçp vói Uy ban nhan dan các 
huyn, thành ph và thành viên Ban Chi dao  Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây 
dirng di sang van hoá" tinh tang cung kiêm tra vic chap hành các quy djnh ye 
thirc hin np sng van minh trong vic cuâi, vic tang trên dja bàn toàn tinh gän 
vâi kiêm tra tInh hInh th1rc hin Phong trào "Toàn dan doàn két xây dirng di song 
van boa" hang näm; hithng dan các dja phuong bô sung ni dung quy djnh ye thirc 
hin np sang van minh trong vic cu(yi, vic tang vào quy urc thôn, bàn, to dan 
ph dam báo phü hçip v1i phong tçic, tp quán tüng yang, tirng dan tc. 

2.2. Van phông Sâ: 

Theo dôi, tng hçip tInh hInh thirc hin quy dijnh v np sng van minh 
trong vic cuii, vic tang cüa can b, cOng chüc, viên chirc ngành van hóa, the 
thao và du ljch. Phát hin trumg hçip vi phrn, báo cáo dê xuât Giám dôc Sâ Van 
hóa, The thao và Du ljch xü l theo thâm quyên. 

2.3. Trung tam Van hoá tinh: 

Chi dao  Di tuyên truyn luu dng biên tap, xây dirng và t chirc thirc hin 
các chuong trInh thông tin, tuyên truyên ye ni dung th?c hin nêp song vAn minh 
trong vic cuói, vic tang quy djnh tti Quyêt djnh so 308/2005/QD-TTg ngày 
25/11/2005 cüa Thu tuàng ChInh phñ và Thông tu sO 04/20 1 1/TT-BVHTTDL 
ngày 2 1/01/2011 cüa B VAn hóa, The thao và Du ljch; to chüc tuyên truyên lông 
ghép trong các chuong trInh biêu diên van ngh quân chüng, hott dng cüa các 
câu lac be... 

2.4. Trung tam Phát hành phim và Chiu bong: 

Chü dng khai thác phim thôi sir, phim tài lieu v thirc hin np sing vAn 
minh trong vic cui, vic tang de chiêu phiic vi nhân dan, dc bit là dông bào 
các dan tc thiêu so & các xA ng sâu, vüng xa, vüng dc bit khó khAn. Biên tp 
ni dung và to chic tuyên truyên ming ye các quy djnh thirc hin np sng van 
minh trong vic cud, vic tang trurc các buOi chiêu phim. 

2.5. Doàn Ngh thi4t dan tc tinh 

Xây dimg các ti& m1ic, tiu phm, chucing trInh ngh thut v ni dung 
th%rc hin nêp sOng van minh trong vic cui, vic tang biu din phiic vçi nhân 
dan, nhât là khu vçrc vüng sâu, vüng xa, ng dOng bào dan tc thiu s trên dja 
bàn tinh. 
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2.6. Phông Van boa và Thông tin huyn, thành ph& 

- Tham muu vi Uy ban nhân dan huyn, thành ph chi dto các phông, ban 
chuyên môn, Uy ban nhân dan xã, phung, thj trân tiêp tiic to chüc tuyên truyên, phô 
bin, qun trit den ton the can b, cOng chrc, viên chüc và nhân dan các quy djnh 
ye thc hin nêp sOng vn minh trong vic cuài, vic tang; chü tr9ng tuyên truyên, 
vn dIng can b, cong chüc, viên ch(rc guang mâu di dau thirc hin nêp sOng van 
minh trong vic cLthi, vic tang. 

- Phi hçp vi các xä, phuông, thj tr.n chi do, hu&ng dLi các nba van hóa 
xã, nhâ van hóa thôn, ban, tO dan phô, các câu 1c b to chrc các buôi sinh hot 
chuyên dé ye thirc hin nêp sOng van minh trong vic crn9i, vic tang. 

2.7. Trung tam Van hoá, Truyn thông và Th thao huyn, thành ph 

Chi do di tuyên truyn luu dng xây dirng pa no, ap phIch, treo bang ron, 
khâu hiu; biên tp tài 1iu, dan drng chixongtrInh tuyên truyên dan, chuang trInh 
tong hçip (bao gOm Ca the tiêu phâm, kjch ngàn, kjch vui) và tO chüc tuyên truyên, 
phô biên sâu rng trong nhân dan các quy djnh ye thirc hin nêp song van minh 
trong vic cuth, vic tang. 

D nghj các Co quan, dan vj can cü chüc nàng, nhim v1i trin khai thirc 
hin có hiu qua; báo cáo Sâ Van hóa, The thao và Du 1ch trong báo cáo näm cüa 
Co quan, don vj./. 

Ncri nhIn: 
- Nhis trên (thrc hiên); 
- Uy ban nhân dan tinh (b/c); 
-  Länh dao Si; 
-  Lmi: VT, NSVHGD. 

KT. GIAM hOC 
PHO GIAM hOC 

 

   

Nguyn Van Hôa 
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