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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu  

thành phố Cần Thơ năm 2018 

  

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô 

thị” thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thành phố) ban hành Kế hoạch tổ chức 

Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2018 (gọi tắt 

là Liên hoan), cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững.  

b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; 

phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể và sự tham gia của 

các tầng lớp Nhân dân đối với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”.  

c) Tạo điều kiện cho các địa phương giao lưu, học tập và trao đổi kinh 

nghiệm trong xây dựng, nâng chất các danh hiệu văn hóa và hoạt động các thiết 

chế văn hóa - thể thao cơ sở. 

d) Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình và tập thể điển 

hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.  

đ) Phổ biến, nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu; phát hiện những 

nhân tố mới, tích cực trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, làm cơ sở nghiên cứu, phát triển nội dung và hình thức các danh hiệu 

văn hóa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Qua đó, chọn ra những mô hình 

văn hóa tiêu biểu của thành phố để đề xuất biểu dương, khen thưởng và giới 

thiệu tham gia các Liên hoan do cấp trên tổ chức.  

2. Yêu cầu 

a) Công tác tổ chức Liên hoan phải đảm bảo chu đáo, tiết kiệm và hiệu quả. 

b) Công tác biểu dương, khen thưởng phải đảm bảo chính xác, khách quan. 
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II- NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo  

a) Ban Tổ chức do Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố xem xét, quyết định 

thành lập; cụ thể như sau: 

- Trưởng ban:  

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban Thường trực 

Ban Chỉ đạo thành phố. 

- Phó Trưởng ban:  

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên Thường trực Ban 

Chỉ đạo thành phố. 

- Thành viên: 

+ Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy;  

+ Mời Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;  

+ Mời Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố;  

+ Lãnh đạo Công an thành phố; 

+ Lãnh đạo Sở Nội vụ;  

+ Lãnh đạo Sở Tài chính.  

b) Ban Giám khảo do Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố hoặc Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố (khi được ủy quyền) xem xét, quyết định 

thành lập; cụ thể như sau: 

- Trưởng ban:  

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên Thường trực Ban 

Chỉ đạo thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức. 

- Phó Trưởng ban:  

Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ 

đạo thành phố. 

- Thành viên: 

+ Mời Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;  

+ Mời Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố;  

+ Lãnh đạo Công an thành phố; 

+ Lãnh đạo Sở Y tế;  

+ Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;  

+ Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; 
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+ Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

+ Lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch;  

+ Lãnh đạo Phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

+ Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

- Thư ký: 

Chuyên viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

2. Mô hình văn hóa tiêu biểu tham gia liên hoan 

a) Đối tượng: 

- Cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương đã được xét, công nhận các danh 

hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo Quyết 

định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân 

thành phố quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu 

trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Thông tư số 

12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp 

văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; Thông tư số 

08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa”. 

- Thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở theo Thông tư số 12/2010/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao xã; Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt 

động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn; Hướng dẫn số 587/HD-

SVHTTDL ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc trang trí các thiết chế văn hóa cơ sở. 

- Mô hình nếp sống văn hóa - văn minh đô thị theo Hướng dẫn số 70/HD-

BCĐ ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Ban Chỉ đạo thành phố về xây dựng thí 

điểm mô hình “Phường, thị trấn sạch rác”, “Tuyến đường văn minh đô thị” trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ. 

b) Các mô hình cụ thể như sau: 

(1) “Người tốt, việc tốt”: Cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân được Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết định công nhận và khen thưởng danh hiệu “Người tốt 

việc tốt” tiêu biểu 03 năm liên tục (năm 2015, năm 2016, năm 2017) hoặc có 
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thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện các tiêu chuẩn danh hiệu “Người tốt 

việc tốt”, là tấm gương sáng động viên những người xung quanh noi theo. 

(2) “Gia đình văn hóa”: Hộ gia đình tiêu biểu trong số hộ gia đình được Ủy 

ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận và khen thưởng danh hiệu “ Gia đình 

văn hóa” tiêu biểu 03 năm liên tục (năm 2015, năm 2016, năm 2017). 

(3) “Ấp, khu vực văn hóa”: Ấp, khu vực tiêu biểu trong số ấp, khu vực 

được Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và 

khen thưởng danh hiệu “Ấp, khu vực văn hóa” năm 2017. 

(4) “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”: Cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp có Giấy công nhận đạt chuẩn văn hóa 02 năm (2015 - 2016) và 

tiêu biểu trong thực hiện các tiêu chuẩn “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa”, được cơ quan cấp huyện có thẩm quyền khen thưởng năm 2017. 

(5) “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị”: Xã, phường, thị trấn tiêu biểu trong số xã, phường, thị trấn được Ủy 

ban nhân dân cấp huyện công nhận và khen thưởng danh hiệu trong năm 2017. 

(6) “Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn”: Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn được thành lập, tổ chức và hoạt động theo 

quy định mẫu Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; tiêu biểu trong các hoạt động tuyên truyền, cổ động Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn 

nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở năm 2017. 

(7) “Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, Nhà thông tin khu vực”: Nhà văn hóa - 

Khu thể thao ấp, Nhà thông tin khu vực được thành lập, tổ chức và hoạt động 

theo quy định mẫu Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, theo hướng dẫn trang trí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tiêu 

biểu trong các hoạt động tuyên truyền cổ động Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - 

thể thao ở cơ sở năm 2017. 

(8) “Phường, thị trấn sạch rác”: Phường, thị trấn tiêu biểu trong số phường, 

thị trấn được Ban Chỉ đạo cấp huyện công nhận, tiếp tục được công nhận và 

khen thưởng mô hình “Phường, thị trấn sạch rác” năm 2017. 

(9) “Tuyến đường văn minh đô thị”: Tuyến đường tiêu biểu trong số tuyến 

đường được Ban Chỉ đạo cấp huyện công nhận, tiếp tục được công nhận và khen 

thưởng mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị” năm 2017. 

c) Số lượng: 

Mỗi quận, huyện đăng ký tham gia mô hình “Người tốt, việc tốt” (02 mô 

hình), “Gia đình văn hóa” (02 mô hình) và các nội dung còn lại (01 mô hình).  

* Lưu ý: Các mô hình “Người tốt, việc tốt”; “Gia đình văn hóa” và những 

mô hình đã đoạt giải A trong Liên hoan năm 2016 không được đăng ký tham gia 

Liên hoan này. 
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3. Chấm điểm, bình xét 

Ban Giám khảo nghiên cứu báo cáo các mô hình đăng ký tham gia Liên 

hoan; theo dõi quá trình hoạt động, khảo sát thực tế, chấm điểm các mô hình 

theo Bảng chấm điểm do Ban Tổ chức ban hành. Trên cơ sở kết quả chấm điểm 

của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức xét chọn, xếp giải cho các mô hình theo cơ 

cấu giải thưởng đã đề ra. 

4. Cơ cấu giải thưởng 

a) Tất cả mô hình “Người tốt, việc tốt” và “Gia đình văn hóa” đăng ký tham 

gia Liên hoan đều được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, kèm tiền thưởng theo quy định. 

b) Các mô hình còn lại có cơ cấu giải thưởng gồm: 02 giải A, 02 giải B, 02 

giải C và 03 giải Khuyến kích; trong đó, giải A được nhận Bằng khen của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố, kèm tiền thưởng theo quy định; giải B, C và 

Khuyến khích được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, kèm tiền thưởng theo quy định. 

5. Tổng kết, trao giải 

Ban Tổ chức sẽ tổ chức Lễ Tổng kết Liên hoan vào tháng 11 năm 2018 

(có Kế hoạch riêng) để trao thưởng cho các mô hình đoạt giải.  

Nội dung chính của Lễ tổng kết Liên hoan gồm có: Nghi thức, văn nghệ, 

báo cáo tổng kết Liên hoan; đối thoại, giao lưu với các cá nhân, hộ gia đình và 

lãnh đạo địa phương, đơn vị đạt giải cao tại Liên hoan, kết hợp trình chiếu hình 

ảnh, video clip minh họa và trao thưởng. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các công việc sau: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai 

thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả. 

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình và kết quả thực hiện về 

Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố.  

- Lập dự toán và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí tổ chức Liên hoan theo 

quy định. 

- Chủ động liên hệ, bố trí phương tiện đưa đón, đảm bảo công tác hậu cần, 

phục vụ các hoạt động của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo. 

b) Các Lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố là thành viên Ban Chỉ 

đạo thành phố thực hiện các công việc sau: 

- Phối hợp với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng 

ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 

này với tinh thần tích cực, trách nhiệm; nghiên cứu, đánh giá nội dung báo cáo 

mô hình; sắp xếp tham dự đầy đủ các buổi khảo sát thực tế, chấm điểm mô hình 
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và chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về điểm số đối với các nội dung trong 

mô hình liên quan đến lĩnh vực quản lý, theo dõi của các cơ quan, đơn vị. 

- Cử nhân sự tham gia thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo theo đúng 

thành phần. 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các công việc sau: 

- Xét chọn những mô hình văn hóa tiêu biểu từ Liên hoan các mô hình văn 

hóa tiêu biểu cấp huyện năm 2017, gửi đăng ký tham gia Liên hoan về Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch theo đúng đối tượng và số lượng.  

- Phân công thành phần tiếp và làm việc với Ban Giám khảo khi đến khảo sát 

thực tế, chấm điếm các mô hình.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung, chương 

trình và thành phần tham dự Lễ Tổng kết Liên hoan. 

2. Tiến độ thực hiện 

- Từ nay đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2018:  

+ Ban Tổ chức xây dựng, ban hành Bảng chấm điểm đối với từng mô hình; 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện bình chọn, gửi danh sách mô hình đăng ký 

tham gia Liên hoan theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

cung cấp file hình ảnh (mỗi mô hình ít nhất 02 hình ảnh chất lượng cao để minh 

họa cho các mô hình tham gia Liên hoan), kèm báo cáo thành tích của từng mô 

hình về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Phòng Xây dựng nếp sống 

văn hóa và Gia đình); 

- Từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 7 năm 2018: Ban Giám khảo nghiên cứu 

nội dung báo cáo thành tích, theo dõi hoạt động của các mô hình; 

- Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018: Ban Giám khảo tiến 

hành khảo sát thực tế, chấm điểm các mô hình; tổng hợp, báo cáo kết quả theo 

dõi hoạt động và điểm số của từng mô hình về Ban Tổ chức; 

- Tháng 11 năm 2018: Ban Tổ chức xét chọn, xếp giải các mô hình; tổ chức 

Lễ Tổng kết, trao giải, kết thúc Liên hoan. 

(Ban Tổ chức sẽ gửi thông báo, giấy mời cụ thể về nội dung, thành phần, 

thời gian và địa điểm của từng hoạt động đến các tổ chức, cá nhân có liên quan)  

3. Kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách quy định và các 

nguồn hợp pháp khác. 

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động 

triển khai thực hiện Kế hoạch này với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần 

tổ chức thành công Liên hoan. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng 

mắc, kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp giải 
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quyết. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu Trưởng Ban 

Chỉ đạo thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND TP (1AB); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo TP; 

và Tổ Chuyên viên giúp việc; 

- UBND quận, huyện; 

- Phòng VH-TT quận, huyện 

- VP.UBND TP (2AE,3C,4); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT, HT 
CVĐ 482/10012018 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

  

 

 

 

 
   PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Lê Văn Tâm 
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