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KẾ HOẠCH 

Tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng  

đời sống văn hóa” và xây dựng thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc năm 2020 

 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 26/02/2020 của Ban Chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây viết tắt là 

TDĐKXDĐSVH) về việc triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Hƣng 

Yên năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thƣờng trực Ban Chỉ 

đạo tỉnh xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ phong trào TDĐKXDĐSVH và 

xây dựng thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc năm 2020 nhƣ sau: 

           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Bồi dƣỡng, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng 

lực quản lý nhà nƣớc cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mƣu, chỉ đạo và tổ 

chức triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng thực hiện 

hƣơng ƣớc, quy ƣớc từ tỉnh đến cơ sở. Sau khi tập huấn, học viên sẽ tham mƣu 

cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng chƣơng trình hoạt động cụ thể và đề ra những 

biện pháp phù hợp nâng cao chất lƣợng hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH, 

công tác xây dựng và thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc trong thời gian tới trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

b) Trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn triển khai thực hiện phong trào 

TDĐKXDĐSVH, xây dựng và thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc giữa cán bộ làm 

công tác văn hóa cơ sở.  

2. Yêu cầu 

a) Nội dung tập huấn cần đổi mới, thiết thực, phù hợp với đối tƣợng tham 

gia, bám sát yêu cầu thực tiễn, đảm bảo chất lƣợng và hiệu quả. 

b) Đối tƣợng tham gia tập huấn phải đúng thành phần, thời gian và thực 

hiện nghiêm túc nội quy của lớp tập huấn. 

c) Học viên nắm vững các kiến thức, tích cực thảo luận, chia sẻ kinh 

nghiệm trong công tác thực tiễn.   

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần 

a) Cấp tỉnh: Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, 

Văn phòng Thƣờng trực Ban Chỉ đạo tỉnh.  



b) Cấp huyện: Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH, Lãnh đạo và 

chuyên viên phụ trách công tác nếp sống văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin, 

lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể  thao và Du lịch. 

c) Cấp xã: Công chức Văn hóa - Xã hội; Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ 

quốc. 

d) Thôn, khu phố: Trƣởng thôn, khu phố. 

2. Thời gian và địa điểm:  

a) Thời gian: 01 ngày/lớp, dự kiến tổ chức trong tháng 4, 5/2020. 

b) Địa điểm:  

Khóa tập huấn dự kiến tổ chức tại huyện Ân Thi, Kim Động, thị xã Mỹ 

Hào và thành phố Hƣng Yên:  

- Lớp 01: Dự kiến 320 học viên của 03 huyện: Văn Lâm, Văn Giang, thị 

xã Mỹ Hào (tổ chức tại thị xã Mỹ Hào).  

-  Lớp 02: Dự kiến khoảng 300 học viên của 02 huyện: Yên Mỹ, Ân Thi  

(tổ chức tại huyện Ân Thi).  

- Lớp 03: Dự kiến 300 học viên của 02 huyện: Khoái Châu, Kim Động (tổ 

chức tại huyện Kim Động).  

- Lớp 04: Dự kiến 320 học viên của 03 huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ và thành 

phố Hƣng Yên (tổ chức tại thành phố Hƣng Yên).  

                  (Có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm sau) 

III. NỘI DUNG  

1. Giới thiệu, phố biến các Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ƣơng 

về phong trào TDĐKXDĐSVH, về xây dựng và thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc. 

2. Hƣớng dẫn đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; kỹ 

năng quản lý, tổ chức trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cƣới, việc tang và lễ hội. 

3. Kỹ năng kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, soạn thảo hƣơng ƣớc, 

quy ƣớc. Định hƣớng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

4.  Xây dựng hƣơng ƣớc, quy ƣớc nội dung gắn với phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

5. Trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”,  “Tổ dân phố văn hóa” tại cơ sở; 

kinh nghiệm nhằm tăng cƣờng thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hƣơng 

ƣớc, quy ƣớc trong thời gian tới. 

IV. KINH PHÍ    

1. Các đại biểu tham dự lớp tập huấn thực hiện theo quy định về chế độ tài 

chính hiện hành.  

2. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn lấy từ nguồn chi hoạt động không thƣờng 

xuyên cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



1. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình 

Chủ trì tham mƣu chuẩn bị toàn bộ nội dung và công tác tổ chức lớp tập 

huấn: Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, biên soạn, in ấn tài liệu, liên hệ 

Giảng viên, triệu tập học viên, liên hệ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết; làm 

công tác điều hành, tổ chức lớp tập huấn và các nội dung liên quan khác. 

 2. Văn phòng Sở 

Chủ trì, phối hợp với phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình 

chuẩn bị kinh phí phục vụ lớp tập huấn và hƣớng dẫn phòng chuyên môn, đơn vị 

có liên quan hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán theo quy định. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố 

- Mời và cử đại biểu tham dự lớp tập huấn, lập danh sách theo đúng thành 

phần (theo mẫu gửi kèm), gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cơ quan 

Thƣờng trực Ban Chỉ đạo tỉnh (qua phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia 

đình) đồng  thời gửi file mềm vào địa chỉ email: phongnsvhhy@gmail.com trƣớc 

ngày 16/3/2020. 

- Chịu trách nhiệm quản lý học viên trong suốt thời gian tổ chức lớp tập huấn. 

Căn cứ Kế hoạch, đề nghị các phòng ban, đơn vị liên quan, phòng Văn 

hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và du lịch các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai thực hiện. Mọi chi tiết liên hệ phòng Xây dựng Nếp sống 

văn hóa và Gia đình, điện thoại 02213.551.505./. 

 
Nơi nhận:  

- Ông Nguyễn Duy Hƣng, PCT UBND tỉnh, 

Trƣởng Ban Chỉ đạo tỉnh (để báo cáo); 

- Các ngành thành viên BCĐ phong trào tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở VHTTDL; 

- UBND các huyện, thành phố (để p/h chỉ đạo); 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VH,TT&DL các huyện, thành phố; 

- Lƣu: VT, XDNSVHGĐ
V
. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN….. 

 

Danh sách học viên tham gia lớp Tập huấn 

Nghiệp vụ Phong trào TDĐKXDĐSVH và xây dựng 

 thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc năm 2020 

 

 
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 

1   

2   

3   

4 ……..  

 

 
 

NGƢỜI LẬP 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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