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KẾ HOẠCH 
tổ chức lớp tập huấn Phong trào "Toàn dân đoàn kết  

xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021 
 

  

Thực hiện Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021,  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ 

chức lớp tập huấn Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 

năm 2021, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục quán triệt, phổ biến những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 

trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" . Bồi 

dưỡng, trang bị thêm các kỹ năng, kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ ở cơ sở trong tổ chức thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa" đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần quan 

trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Việc tổ chức lớp tập huấn phải hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo các yêu cầu 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sau khi tập huấn, các học viên phải nắm 

vững, vận dụng tốt những kiến thức đã tiếp thu để triển khai thực hiện tốt Phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG TẬP HUẤN 

1. Thời gian tổ chức lớp tập huấn: Từ ngày 21- 22/9/2021: 

- Đón tiếp học viên ở xa: Từ 15 giờ ngày 21/9/2021 

- Khai giảng lớp tập huấn: Từ 8 giờ ngày 22/9/2021 

 2. Địa điểm tập huấn: Tại thành phố Tuyên Quang (địa điểm cụ thể  

Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau). 

 3. Đối tượng tập huấn: Công chức văn hóa - xã hội xã, thị trấn; trưởng 

thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện Yên Sơn. 
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  III. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

1. Chuyên đề 1: Công tác đảm bảo an ninh trật tự ở thôn, tổ dân phố trong 

tình hình mới. 

2. Chuyên đề 2: Hướng dẫn thực hiện việc bình xét danh hiệu Gia đình văn 

hóa, Khu dân cư văn hóa.  

3. Chuyên đề 3: Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng, thực 

hiện hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố và tăng cường thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang. 

III. KINH PHÍ TẬP HUẤN:  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức lớp tập 

huấn và hỗ trợ chi phí ăn, nghỉ, đi lại cho các học viên thuộc đối tượng không 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo: 

 1.1. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình: 

 - Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn; phân 

công giảng viên chuẩn bị nội dung bài giảng và truyền đạt tại lớp tập huấn; xây 

dựng nội quy, lịch giảng, in tài liệu, lập danh sách học viên và dự thảo nội dung 

phát biểu khai mạc, tổng hợp kết quả và báo cáo tổng kết lớp tập huấn. 

- Bố trí nơi ăn, nghỉ cho học viên ở xa; trang trí khánh tiết, tăng âm, nước 

uống... và các điều kiện khác phục vụ lớp tập huấn. 

- Tham mưu, phối hợp với cơ quan y tế thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Yên Sơn lập danh sách 

và thông báo triệu tập học viên dự tập huấn. 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Sở triển khai các 

nội dung công việc phục vụ lớp tập huấn. 

1.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: 

 Phối hợp với phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình xây dựng, thẩm 

định dự toán, chuẩn bị kinh phí và hướng dẫn thanh, quyết toán kinh phí theo  

quy định. 

2. Đề nghị Công an tỉnh:  

Phối hợp phân công 01 đồng chí cán bộ chuẩn bị nội dung và trực tiếp 

truyền đạt chuyên đề 1 (Công tác đảm bảo an ninh trật tự ở thôn, tổ dân phố trong 

tình hình mới) tại lớp tập huấn. Nội dung chuyên đề và danh sách cán bộ (gồm: họ 

và tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại) đề nghị gửi Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch trước ngày 16/9/2021. 
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3. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: 

Chỉ đạo các xã, thị trấn cử học viên tham gia tập huấn đảm bảo thời gian, 

đúng đối tượng. 

 4. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Yên Sơn:    

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn cử và tạo điều kiện cho học viên tham gia lớp tập huấn đảm bảo đúng thời 

gian, đối tượng theo nội dung Kế hoạch này. 

- Tổng hợp danh sách học viên tham dự tập huấn gửi Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch trước ngày 17/9/2021 (theo mẫu biểu gửi kèm). 

 - Thông báo triệu tập, đôn đốc các học viên dự tập huấn theo đúng thời gian, 

địa điểm. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo  

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh trân trọng đề 

nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Kế hoạch để 

lớp tập huấn đạt kết quả./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Đ/c Hoàng Việt Phương,  
  PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh (b/c); 
- Công an tỉnh (p/h);                    
- UBND huyện Yên Sơn (p/h);           
- Lãnh đạo Sở;                                                              
- Phòng VH&TT huyện Yên Sơn (t/h);    
- Phòng KH-TC;    T/h 
- Văn phòng Sở;    

- Lưu: VT, NSVHGĐ (Xiêm). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hòa 
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