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theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hoá sạch - ñẹp - an toàn và xây dựng các thiết
chế văn hoá, thể thao cơ sở, các cấp, các ngành, cụ thể hoá thành những nội dung, tiêu
chí ñưa vào các phong trào cụ thể ñể chỉ ñạo triển khai thực hiện.
- Tập trung chỉ ñạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ
hội trong ñó cán bộ, ñảng viên cần gương mẫu thực hiện và vận ñộng nhân dân thực
hiện.
- ðẩy mạnh phong trào xã hội hoá văn hoá, xây dựng và từng bước nâng cao chất
lượng các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở ñồng bộ cả về: cơ sở vật chất, trang thiết bị,
ñội ngũ cán bộ, nội dung, phương thức hoạt ñộng và thu hút ñông ñảo các tầng lớp
nhân dân tham gia.
- Triển khai thực hiện ñồng ñều các nội dung của phong trào TDðKXDðSVH
trong toàn tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng các phong trào cụ thể: phong trào xây
dựng "người tốt, việc tốt", xây dựng "Gia ñình văn hoá", "Làng văn hoá", "Khu phố văn
hoá", phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ ñại", cơ quan, ñơn
vị, doanh nghiệp ñạt chuẩn văn hoá.
- Gắn cuộc vận ñộng phong trào TDðKXDðSVH với cuộc vận ñộng "Học tập
và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh", xem ñây là nội dung quan trọng ñể xây
dựng con người có văn hoá, làm nhân tố ñể hình thành gia ñình văn hoá và cộng ñồng
văn hoá một cách bền vững.
- Phát huy vai trò tự quản cộng ñồng, phấn ñấu giữ vững danh hiệu khu dân cư
tiên tiến, làng văn hoá, khu phố văn hoá. ðẩy mạnh các phong trào xây dựng ñời sống
văn hoá trong cơ quan, doanh nghiệp, ñơn vị lực lượng vũ trang, trường học. Xây dựng
môi trường văn hoá lành mạnh, ñẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến cơ bản về
thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
III. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ CỦA NĂM 2009.

- 85,5% gia ñình ñạt tiêu chuẩn gia ñình văn hoá.
- 50 - 55 làng ñược công nhận ñạt chuẩn văn hoá (công nhận mới).
- 85% - 90% làng, tổ dân phố văn hoá giữ vững danh hiệu.
- 06 số thôn làng, tổ dân phố văn hoá ñiển hình.
- Xây dựng mới 03 - 05 nhà văn hoá xã, phường.
- Xây dựng mới 150 nhà văn hoá thôn làng.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

1. Quý I:
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo các cấp.
- Chỉ ñạo cơ sở ñăng ký xây dựng danh hiệu "Gia ñình văn hoá", "Làng văn hoá",
"Tổ dân phố văn hoá", ñăng ký danh hiệu ñiển hình trong năm 2009.
- Khơi dậy và phát huy giá trị truyền thống của các lễ hội phục vụ nhu cầu sinh
hoạt văn hoá tinh thần cho nhân dân, ñồng thời là tiềm năng quan trọng ñể phát triển du
lịch.
- Vận ñộng nhân dân thực hiện việc tổ chức ñám cưới trong nhà văn hoá theo nếp
sống văn hoá mới.

