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Số 175-KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hàm Thuận Bắc, ngày 19 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XI) "về xây dựng và phát triển văn hóa,

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
-----

Thực hiện Công văn số 1517-CV/TU, ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy “tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)”, Ban Thương vụ Huyên uỷ xác định một
số nội dung tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 140-KH/HU, ngày 29/8/2014 của
Huyện ủy như sau:

I- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa,
con người Việt Nam

- Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể huyện
tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý
nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy
lãnh đạo các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ đảm bảo theo đúng định
hướng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin
tuyên truyền – cổ động. Đồng thời kịp thời cung cấp những thông tin chính thống,
đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch,
phản động.

2- Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gắn với đẩy mạnh
việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

2.1- Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy
tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính
trị nhằm tập trung xây dựng văn hóa trong Đảng, trong cơ quan Nhà nước và các
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đoàn thể, gắn với tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực. 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan triển khai thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm tốt công
tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và
nhân dân.

2.2-  UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và chủ trì,
phối hợp với Mặt trận, đoàn thể huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung
công việc sau:

- Xây dựng và phát huy vai trò của gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến
bộ, hạnh phúc, văn minh, sống có nền nếp; phát huy và nhân rộng các mô hình gia
đình văn hóa tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa
thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. 

-  Triển  khai  thực  hiện  nghiêm  túc  Quyết  định  1847/QĐ-TTg,  ngày
27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ  về Đề án Văn hóa công vụ, nhằm hình thành
phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong thực hiện văn hóa công vụ.

- Xây dựng mỗi trường học là trung tâm văn hóa, phát huy tốt vai trò nêu
gương của thầy, cô giáo trong việc giáo dục, rèn luyện học sinh nâng cao lý tưởng,
phẩm chất, nhân cách, kỹ năng sống; tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa
cho học sinh.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa trong kinh tế, nhất là
giáo dục văn hóa ứng xử, đạo đức kinh doanh, chống gian lận thương mại, vi phạm
an toàn thực phẩm, trốn thuế...

- Xây dựng môi trường xã hội đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương;
xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trong xã hội.

3- Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, gắn với nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa

UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống tiêu chí của phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu và thực chất, gắn liền
với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và
các phong trào thi đua ở địa bàn dân cư.
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- Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh
hoạt văn hóa của nhân dân, nhất là ở cơ sở; đồng thời có biện pháp sử dụng hiệu
quả các thiết chế văn hóa hiện có. Làm tốt công tác bảo tồn, phát huy, gìn giữ các
di tích văn hóa, lịch sử, các giá trị văn hóa truyền thống.

 - Tăng cường công tác quản lý việc tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội, bài
trừ hủ tục, mê tín, dị đoan, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện; đồng thời làm tốt công
tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi lệch lạc, trái với
thuần phong, mỹ tục, vi phạm pháp luật nhằm phòng chống sự xâm nhập của các
sản phẩm văn hóa độc hại.

4- Chú trọng đúng mức công tác xây dựng, nâng chất lượng đội ngũ cán
bộ và lực lượng làm công tác văn hóa

 UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa huyện và
cơ sở; chú ý công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ trong
lĩnh vực văn hóa phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

- Quan tâm bồi dưỡng và xây dựng lực lượng sáng tác, quảng bá, sưu tầm,
nghiên cứu văn hóa các dân tộc, nhất là chú ý xây dựng đội ngũ trí thức trong đồng
bào dân tộc thiểu số; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ
sáng tác, tạo ra nhiều tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị cao.

5- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong thực hiện
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Ủy ban Kiểm tra Huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp
việc của Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đẩy mạnh công tác kiểm
tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết số
33-NQ/TW; trong đó tập trung kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đội
ngũ đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không
được làm và việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

 II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ủy ban nhân dân huyện, các cấp ủy cơ sở và Mặt trận, các đoàn thể huyện
căn cứ kết quả qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, văn bản
của ngành cấp trên và Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch để tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 33-NQ/TW; đồng thời gửi kế hoạch thực hiện về Ban Thường vụ Huyện
ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) chậm nhất ngày 28/10/2019 để theo dõi, tổng
hợp.
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2- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành
huyện liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện
Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy để
theo dõi, chỉ đạo. 

Nơi nhận:                                                         
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c), 
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các cơ quan, đơn vị huyện,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. Nở-80

                                                              

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
 PHÓ BÍ THƯ

Võ Văn Thanh
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