
UBND TiNH TUYEN QUANG CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S VAN HOA, THE THAO Dc 1p  - Tur do - Hanh phüc 

VA DU LICH 

Sti: /KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 9 nám 2020 

KE HOi1 CH 
Kim tra tInh hInh thiyc hin Phong trào 

"Toàn dan doàn kt xây diyng dbi sng van hóa" và cong tác gia dInh näm 2020 

Can cü Nghj djnh s 122/201 8/ND-CP ngày 17/9/2018 cüa ChInh phü Quy 
djnh ye xét tang danh hiu "Gia dInh van hóa"; "Thôn van hóa", "Lang van hóa", 
"Ap van hóa", "Bàn van hóa", "To dan pho van hóa" (sau day vilt tat là Nghj 
djnh so 122/2018/ND-C'P); Quyêt djnh so 22/2018/QD-TTg ngày 08/5/20 18 cüa 
Thñ tucng ChInh phü ye xây dirng, thirc hin hrnmg uóc, quy uic (sau day viêt là 
Quyet djnh sO 22/2018/QD-TTg); 

Thirc hin Quy ch hoat  dng cña Ban Chi dao  Phong trào "Toàn dan doàn 
kêt xây dirng d&i song vn hóa" tinh; Quy chê hoit dng cüa Ban Chi dao  Cong tác 
gia dlnh tinh Tuyên Quang và Kê hoach  so 20/KH-BCD ngày 20/2/2020 ye thirc 
hin cong tác gia dInh näm 2020; Kê hoach so 02/K}{-BCD ngày 16/3/2020 cüa 
Ban Chi dao  tinh ye hoat dng Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng dôi song 
van hóa" näm 2020; Kê hoach  so 25/KH-UBND ngày 26/02/2020 cüa Uy ban 
nhân dan tinh ye theo döi tInh hInh thi hành pháp 1ut trên dja bàn tinh Tuyên 
Quang näm 2020, 

So Van hoá, Th thao và Du ljch - cci quan ThuOng trirc Ban Chi dao  tinh 
xây drng kê hoach kiêm tra tInh hinh thirc hin Phong trào "Toàn dan doãn kêt xây 
dirng dOi song van hóa" và cong tác gia ctInh näm 2020, nhu sau: 

I. Mtic dIch, yêu cu 

1. Mic d,'ch 

Kim tra tInh hInh th1rc hin Phong trào "Toàn dan doàn k& xây drng dOi 
sOng van hóa", trQng tam là cong tác däng k, bInh xét danh hiu "Gia dInh van 
hóa", Khu dan cu Vàfl hóa; xà dat  chuân van boa nOng thôn mOi; vic thirc hin 
nêp sOng van minh trong vic cuOi, vic tang và lê hi; th?c hin quy ithc thôn, 
tO dan phô và cOng tác gia,  dInh, qua do kjp thOi phát hin nhttng han  chê, khó 
khàn, vixOng mac và de xuât các giãi pháp chi dao  giâi quyêt dam bão hiu qua, 
sat thrc de tiêp tiic day manh  và nâng cao chat lucmg Phong trào "Toàn dan doàn 
kêt xãy dirng dOi sOng van hóa" và cOng tác gia dInh 0 co sO. 

2. Yêu ctu 

Cong tác kiêm tra phãi dam bào khách quan, sat thirc, hiu qua. Qua 
kiêm tra phãi dánh giá ci,i the nhü'ng vic lam duçic, chua lam duçc, khó khan, 
vuOng mac a cor sO và dê xuât bin pháp chi dao,  giâi quyêt. 
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IL Ni dung kim tra 
1. V Phong trào "Toàn dan doàn kit xây d(rng dôi sng van hóa" 
- K ho.ch trin khai thirc hin Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng diii 

sng vn hóa" và vic giao chi tiêu kê hoach  xây dirng danh hiu "Gia dmnh van 
hóa", Khu dan cix van boa; xã dat  chuân van hóa nông thôn mó'i; phixtmg, thj trân dat 
chuân van minh do thj nam 2020. 

- Vic tuyên truyn, phô biôn Nghj djnh s 122/201 8IND-CP; vic däng 
k, bInh xét, cOng bô danh hiu "Gia dInh van boa", Khu dan cix van hóa theo 
Nghj djnh so 122/20181ND-CP và Van bàn so 509/SVHTTDL-NSVHGD ngày 
10/7/2019 cüa Si Van hóa, The thao và Du ljch ye vic huâng dan mt so ni 
dung xét tang danh hiu Gia dInh van hóa, Khu dan cix van hóa trên dja bàn tinh. 

- Cong the trin khai xây drng xã dat  chun van hóa nông thOn mói; phithng, 
thj trãn dat  chuãn van minh do thj. 

- Vic triên khai thirc hin Hu&ng dn s 2521HD-SVHTTDL ngày 
12/5/2014 cña So Va.n hOa, The thao và Du ljch ye vic bô sung ni dung thrc 
hin nêp sOng van minh trong vic cuOi, vic tang và lé hi; thirc hin bInh dàng 
giOi và phOng, chông bao  lirc gia dInh vào quy trOc thôn, xóm, bàn, to dan phô. 

- Viêc tuyên tmyn, ph bin Quyt djnh s 22/201 8/QD-TTg. Kim tra 
vic xây drng quy uOc thôn, bàn dê dam báo phü hçip vOi quy djnh ci'ia Quyet 
djnh so 22!2018/QD- TTg ngày 08/5/2018 cüa Thu tuOng ChInh phU ye xây 
drng, thirc hin hrnmg ixOc, quy uOc. 

2. Cong tác gia dmnh 
1. Kêt qua thrc hin các van bàn chi dao  cüa tinh. 

2. Hoat  dng cüa Ban Chi dao  thirc hin cong tác gia dInh cp huyn, cp xa. 
3. Vic t chüc các hoat dng ngày Qu6c t htnh phüc (20/3), ngày Gia 

dInh Vit Nam (28/6). 
4. Cong tác phôi hqp vOi các ngành lien quan tuyên truyn giáo diic dao 

dirc, lôi sOng trong gia dInh. 
5. Xây dimg mO hinh phOng, chng bao  lirc gia dInh. 
6. K& qua phOng, chng bao  1irc gia dInh. 

(Co d ciing chi tilt gii kèm) 

III. Thành phn, di ttrçng, thri gian và cách thuc kiêm tra 
1. Thành phân doàn kiêm Era 
Lath dao,  chuyen viên mt s co quan thành viên Ban Chi dao  Phong trào 

"Toàn dan doàn ket xây dirng dOi sOng van hóa" tinh, gôm: SO Van hóa, Th thao 
và Du ljch; Uy ban Mt trn TO quOc tinh; SO Lao dng, Thung binh và Xã hi. 

2. Di tir9ng kilm Era 
Ban Chi dao  Phong trào "Toàn dan doàn két xây dirng dOi song van hóa" 

thành phO Tuyen Quang và các xã, phixOng trén dja bàn thành phO (dir kiln 04 xä, 
phu'&ng, gôm: xd Tràng Dà, Kim Phi; phithng Hung Thành, An TuOng), tai m6i 
xâ, phuOng së kiêm tra khoáng 04 thôn, to dan phO. 
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3. Thôi gian kièm tra 
Tr ngày 19/10/2020 dn ngày 23/10/2020. 
4. Cách thác kitm tra 
Doàn kim tra lam vic, kim tra h sci, tâi 1iu d& vri Ban Chi dio Phong trão 

"bàn dan doàn kêt xay dimg dèi song vn hóa" cap huyn, cap xâ và lam vic vói 
dông chi Trueing thôn, to dan phô và tnx&ng Ban cong tác Mt trn a Khu dan cu. 

IV. T chfrc thyc hin 
1. D nghj Up ban Mt trmn ru quuc tinh; So Lao d3ng, Thu'ong binh và 

Xd hj3i: Cir 01 cong chüc tham gia Doàn kiêm tra. 
(Danhsách và s din thocii cong chic tham gia kkm tra d nghj g&i v S& 

Van hóa, The thao và Du ljch trwóc ngày 13/10/2020). 

2. So Van hóa, TIJ thao và Du ljch clii dio: 
2.1. P hông Xáy dicng nê'p sang van hóa và gia dInh: 
Chu.n bj biên ban và các tài lieu lien quan phuic v Doàn kim tra; tng 

hçip, báo cáo kêt qua kiêm tra. 
2.2. P hông Ké hogch - Tài chInh: 
Huàng dn thrc hin thanh quyt toán dam bão dung quy djnh. 

2.3. VänphôngSó: 
B trI phrnmg tin phuic vi Doàn kim tra theo k hoach. 

3. Phbng Van hóa và Thông tin thành ph Tuyên Quang 
Tham mu'u cho Ban Chi cto Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng &M sang 

van boa" huyn chuãn bj báo cáo; cOng chrc tham gia doàn kiêm tra cüa tinh; 
hu&ig dn Ban Chi dao  xã, phuang xây dirng báo cáo; kiêm tra vic chuân bj ho sci, 
so sách cüa xã, phuzang, thôn, to dan phô duçic kiêm tra (theo dé cu'onggi'i kern). 

V. Kinh phi thl!c hin 
Sâ VAn hoá, Th thao và Du ljch chju trách nhim v kinh phi kim tra tInh 

hInh thrc hin Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng di song van hóa" nAm 
2020 (trich tft nguôn kinh phi dwcrc giao tQi Quyêt d/nh so 468/QD-UBND ngày 
16/12/2019 cüa Uy ban nhOn dan tinh). 

Sâ VAn hoá, Th thao và Du ljch - co quan Thuing trirc Ban Chi do tinh 
trân trQng dê nghj các c quan nêu trén, các phông chuyên môn, nghip vi 
thuc Si cAn Cu chi'rc nAng, nhim viii phôi hçip triên khai thirc hin./. 

Ncri n/ian: 
- Uy ban nhân dan tinh; 
- D/c Hoàng Vit Phixo'ng, B/c 
PCT UBND tinh, Tniâng BCD tinh; 
- UBMTI'Q tinh; 
- Si LDTB&XH; P/h 
- UBND thành ph6 Tuyên Quang; 
- Phông VH&TT TP Tuyên Quang (t/h); 
- Lânh dao S; 
- VP Si; Phông KH-TC (tlh); 
- Lmi: VT, NSVHGD (Xiêm). 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Nguyn VAn Hôa 



UBND TfNH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO 

vA DU L!CH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap - Ty do - Hnh phüc 

DE CIJNG 
Báo cáo tInh hInh thtyc hin Phong trào 

' A A A - A Toan dan doan ket xay do'i song van hoa va cong tac gia dinh nam 2020 
(Kern theo Ké hogch so /KI-I-SVHTTDL ngày /9/2020 

cüa SO' Van hóa, The thao và flu lich) 

I. TInh hInh triên khai thurc hin Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây 
dri sng van hóa" và cong tác gia dInh 

1. V Phong trào "Toàn dan doàn kit xây d4rng dÔ sang van hóa" 

- K hoch trin khai thirc hin Phong trào"Toàn dan doàn kt xây dirng di 
song van hóa" và vic thirc hin giao chi tiêu ké hotch xây dimg danh hiu "Gia 
dInh van hóa", Khu dan cu Vàfl boa näm 2020 (BC!) cap huyn, BC!) cap xã). 

- Vic däng k, bInh xét, Cong b danh hiu "Gia dInh van hóa", Khu dan 
CU Van hóa theo Nghj djnh so 122/2018/ND-CP và Van bàn so 509/SVHTTDL-
NSVHGD ngày 10/7/2019 cüa Si Van hóa, The thao và Du ljch ye vic huàng 
dn m)t so ni dung xét ttng danh hiu Gia dInh van hóa, Khu dan cu van hóa 
trên dja bàn tinh (BC!) cap huyn, BC!) cap xã, khu dan cii'). 

- Vic trin khai th%rc hin Huâng dan so 183/HD-BCD ngày 25/4/20 12 cüa 
Ban Chi dto tinh thirc hin Thông tu so 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 
02/12/2011 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt ye tiêu chuân, 
trInh tir, thu tic xét và cong nhn "Xä dat  chuân van boa nông thOn mói"; Quyêt 
djnh so 10/2014/QD-UBND ngày 31/7/2014 cüa Uy ban nhân tinh ye vic ban 
hành Quy djnh tiêu chI cong nhn "Phu?ing dat  chuân van minh do thj", "Thj trân 
dit chuân van minh do thj" trên dja bàn tinh Tuyên Quang (BC!) cap huyn, 

A- BC!) cap xa). 

- Vic trin khai thc hin Huó'ng dn s 252/HD-SVHTTDL ngày 
12/5/20 14 cUa Sà Win boa, The thao và Du ljch ye vic bô sung ni dung thirc hin 
nêp song van minh trong vic Cuâi, viC tang và lê hi; thirc hin bInh dang giói và 
phOng, chông bao  lirc gia dInh vào quy UOC thôn, xóm, bàn, to dan phô (BC!) cap 

huyçn, BC!) cap xâ, khu dan cii',). 

- Kim tra ni dung quy urc thôn, bàn dam bào phü hqp vâi Diu 4 Quy& 
djnh s 22/201 8/QD-TTg ngày 08/5/2018 cüa Thu turng ChInh phü ye xây dirng, 
thc hin humg thc, quy uc (khu dan cii'): 

+ Phü hçip vâi chü trucing, dis&ng iM cüa Dâng; chInh sách, pháp 1u.t cüa 
Nba nrnc; dao  düc xä hi, phong ti1c, tp quán tot dçp cüa cong  dOng dan cu. 

+ Bão dam t%r nguyen, trên c sO' thOa thun, th6ng nhât cüa cong dng dan 
CU; phát buy day dU quyên lam chü cüa Nhân dan; dira trén thu câu tr quãn cüa 
cong dông dan cu. 
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+ Bâo v, giü gin, phát huy các giá trj van hóa truyn thng; xây dirng các 
giá trj van hóa mcci phü hçip vói dc diem tinh hInh cüa cong dông dan cu. 

+ Không vi phm quyn con nguèi, quyn cong dan, bão dam binh d.ng gii. 

+ Không d.t ra các khoãn phi, 1 phi, phat tin, pht vt cht. 

- Kt qua vic tuyên truyn, ph bin các van ban quy phm pháp 1ut có 
lien quan den "Phong trào toàn dan doàn kêt xây dirng di sng van boa" "neu ró 
hInh tht'c tuyên truyên cy the thông qua Kê hogch, Cong van, Hç5i nghj...). 

- Dánh giá tInh thng nht, hçp 1 các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành; 
tInh kjp th?yi, hiu qua trong thi hành pháp 1ut cüa cci quan nhà nuOc có thâm 
quyên và vic tuân thu các quy djnh cüa pháp lut tai  dja phuang. 

2. Cong Mc gia dmnh 

- K& qua thirc hin các van ban chi do cüa tinh: 

+ K hoch s 36/KH-UBND, ngày 18/12/2008 cUa Uy ban nhân dan tinh 
Tuyên Quang ye thrc hin Lut Phông, chông bao  hrc gia dInh. 

+ K hoach s 45/KH-UBND, ngày 26/6/2013 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Tuyên Quang ye thirc hin Chiên 1ixc phát triên gia dInh Vit Nam va xay dirng 
gia dInh thôi kS'  cOng nghip hóa, hin dai  hóa dat nuâc tinh Tuyên Quang den 
näm 2020. 

+ K hotch sé, 17/KH-UBND, ngày 16/3/2015 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Tuyên Quang ye thrc hin Chiwng trInh hành dng quOc gia ye phông, chông bo 
1irc gia dinh don nám 2020. 

- Hot dng cüa Ban Chi dao  thigTC hin cOng tác gia dInh cp huyn, cap xä: 

+11th hInh hott d)ng cUa Ban Chi dao  cp huyn. 

+ TInh hInh hoat dng cüa Ban Chi do cp xã. 

- Vic t chirc các hot dng ngày Qu6c t hmnh phüc (20/3), ngày Gia dinh 
Vit Nam (2 8/6). 

- COng tác ph& hqp vi các ngành lien quan tuyên truyn giáo diic dao  düc, 
lOi song trong gia dInh: 

+ Kt qua phi hqp giüa Phông Van hóa và Thông tin v9i Uy ban Mt trn To 
quOc huyn, thành phô và to chüc doãn the lien quanvn dng thành 1p dja chi tin 
cy tai  cong dong (tong sO d/a chi tin cy tgi cc5ng dOng dwcrc Uy ban nhán dan xâ, 
phu'Ong, thj trá'n cOng bO den tháng 9/2019). 

+ Kt qua phi hqp giüa Phông Vn boa và Thông tin vói Phông Y t, Trung 
tam t huâng dn trirn y tObO tn ncii tim lánh, ttr van và thOu tn cho bnh nhân là 
ntn th bio lirc gia dinh (tOng sO trzm y tê dä bO trI ncri tgm lan/i, tw van và diêu 
trj den tháng 9/2019). 

- Xây dirng mO hInh phông, chng bo lirc gia dInh: 

+ S mô hInh phông, chng bo 1irc gia dinh. 
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± S&âu lac  b Gia dInh phát trin bn v&ng. 

+ S nhórn phông, chng bio 1ire gia dInh. 

- V phông, chng bao  1rc gia ctInh: 

+ S h gia dInh trên dja bàn; s6 vi bo 1irc gia dInh 6 tháng du nm (cac 
hInh thüc bao lire). 

+Svuth1 

+ Hlnh thirc xir 1: I-Iôa giãi, gop cong dng dan cu.... 

+ S vi hôa giái thành. 

II. Dánh giá chung 

1. U'u dkm 

2. Tn 4zi, hzn ch; nguyen nhân thn 4zi, /1cm chl 

3. Kiln nghj, dxuit 
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