
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH GIA LA! Dc 1p - Ty do - Hinh phác 

S&AUJ IUBND - KGVX Gia Lai, ngàyA6 thangg nãm 2019 

V/v tAng cu&ng thirc hin Phong trào "Toàn 
dan doAn kt xây dimg dcxi s6ng vAn hOa" 

trn dja bàn tinh Gia Lai 

KInh giri: - Ban Thuóng trçrc Uy ban Mt trn T qu6c Vit Nam tinh; 
- Các sâ, ban, ngành, doàn the thuOc  tinh; 
- UBND các huyn, thj xA, thành phô. 

Thrc hin Thông báo st 41 1/TB-VPCP ngày 25/10/2018 cüa Van phOng 
ChInh phU thông báo két luân cUa ThU tuàng ChInh phU Nguyn Xuân PhUc ti 
Hi nghj triIc tuyên toàn quOc Tong két Phong trào "bàn dan doãn kêt xây 
drng diii song vAn hóa" (TDDKXDDSVFI) giai doan 2000-2018; Thông báo so 
87/TB - VPCP ngày 08/3/20 19 cUa VAn phông ChInh phU thông báo kêt lu.n 
cUa Phó ThU tuàng ChInh phU VU Dirc Dam, Truâng Ban Chi dao  Trung uong 
Phong trào "TDDKXDDSVH" t?i  phiên hçp tong két nAm 2018, triên khai 
nhim vi nAm 2019; Uy ban nhân dan tinh yêu câu các sâ, ban, ngành, UBND 
các huyn, thj xa, thành phô, tIch crc chU dng trin khai nhim vi cUa c quan, 
&in vj, dja phucing tron phong trào "TDDKXDDSVH", dông thôri phôi hcrp vâi 
Uy ban Mt trn To quôc và doàn the các cap triên khai thirc hin mt so cOng 
tác tr9ng tam sau: 

1. Tang cuing trách nhim cUa thành v16n Ban Chi dao Phong trào 
"TDDKXDDSVH" các cap trong vic triên khai, thirc hin Phong trào theo 
Quyt djnh sO 564/QD-UBND ngày 07/10/2013 cUa UBND tinh ye phé duyt 
Kê ho?ch thrc hin phong trào "TDDKXDDSVH" den nAm 2020. 

2. Nang cao nhn thurc, trách thim cUa di ngU can b tham mmi, Co 

quan, doàn th và ngthi dan hi.thng irng thrc hin Phong trào 
"TDDKXDDSVH". ChU trong xay dung dao  dirc, lôi song cUa con ngiRYi trong 
gia dInh, lang xóm, xay dirng môi tru&ng vAn hóa lành rnnh, phong phU, gin 
giü nht1ng giá trj vAn hóa t& dçp, cUng CO khOi dai  doàn két toàn dan, xây dirng 
nOng thOn mâi. 

3. Xây digrng l trInh, xác djnh thai gian thirc hin các ni dung có trQng 
tam, trong dim; coi vic thrc hin Phong trào là mt trong nhQng tiêu chI dánh 
giA, bInh xét thi dua cuôi nAm cUa các co quan, don vj. 

4. Tang cuing cong tác tuyên truyn, phô bin các chci truong, du?rng lôi 
cUa dãng, chInh sách pháp 1ut cUa nhà ni.râc gn vi thrc hin các ni dung, 
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tiêu chI, tiêu chun thirc hin Phong trào trong các ca quan, dcm vi, dja phumg. 
Thirc hin nghiem tUc, toàn din, dông b các giái pháp dê näng cao trách 
nhim hiu qua cong tác trong thirc hin Phong trào. 

5. DM mói ni dung, phuang thirc hot dng theo huàng thit thirc, hiu 
qua. 

6. Phát buy vai trO tiên phong, gi.rclng mu cüa mi dãng viên, già lang, 
nguii có uy tin trong cong  dong, thirc hin quy chê dan chU a c sO nhäm phát 
huy quyên lam chU cUa nhân dan. 

7. Khuyn khIch cac t chirc, Ca nhân tharn gia du ti.r, h trci cho các hoat 
dng cUa Phong trào; tao  rni diêu kiin can thiêt dê nhân dan thU dng, to chUc 
cac hot dng van boa, the thao, phát triên vâ nâng cao di sOng vAn boa & ca 
sO. Phô biên, nhân rng các diên hInh tiên tiên và phát buy hiu qua các danb 
hiu vAn boa, có each nghi, each lam tIch circ, sang tao;  kjp thi bô sung nhQng 
giâi pháp dc thU trong qua trInh thc hin Phong trào phU hqp vOi thrc tiên cUa 
dja phi.rcmg. 

8. Các cp, các ngành là thành viën Ban Chi dao  Phong trào chU dng 
xây dirng nOi  dung phôi hcip vOi các to chUc, cá nhân to chcrc các hot dng 
thirc hin Phong trào theo hInh thi.irc xä hOi  hOa. 

9. Cae dja phucrng cn uu tin du tu kinh phi, nhân Iirc eho cáe hoat 
dng nhAm triên khai vic thirc hin Phong trào có hiu qua. 

Yêu cu các sO, ban, ngành cUa tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thj xA, 
thành phO nghiêrn tUe triên khai thirc hin, djnh k' hang nAm báo cáo két qua ye 
SO VAn hóa, The thao và Du ljch (Cci quan thrOng tr1rc Ban chi dao  Phong trào 
"Toàn dan doàn kêt xay drng dOi sOng vAn boa" tinh) dê tOng hçip, báo cáo cap 
thâm quyOn theo quy djnh./.14i— 

Ncri nh:in: 

-Nhutrên; 
- Van phông Chmnh phU; 
- Bô VHTI'&DL; 
- T/T Tinh Ciy; 
- T/T HDND tinh; 
- £/c ChC tjch, the PCI UBND tinh; 
- Uy ban Mt trn TQVN tinh; 
- Các Hi, doàn the cia tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Lmi: VT, KGVX. 
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