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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 166 /KH-UBND Kỳ Anh, ngày     tháng 02 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn xây dựng Hương ước theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg 

ngày 08/5/2018 và xây dựng các danh hiệu văn hóa theo Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

  
 

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ huyện về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Kỳ Anh trong giai đoạn mới; đồng thời triển 

khai có hiệu quả Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ 

quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa” “Làng văn 

hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” ,“Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 

22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực 

hiện hương ước, quy ước. Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch tập huấn 

với những nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định 

số 122/2018/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa” 

“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” ,“Tổ dân phố văn hóa” và Quyết 

định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, thực hiện hương ước, quy ước đến tận cán bộ thôn, xóm và nhân dân, góp 

phần xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở; thực hiện các mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới trong toàn huyện; 

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước 

về lĩnh vực văn hóa ở cơ sở; 

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước ở thôn xóm trên 

địa bàn toàn huyện.   

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai quán triệt những nội dung của Nghị định số 122/NĐ-CP 

về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa” “Làng văn hóa”, “Ấp 

văn hóa”, “Bản văn hóa” ,“Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 22/2018/QĐ-

TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương 

ước, quy ước phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Thủ 

tướng Chính phủ và của UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sau khi được tập huấn cần làm tốt 

công tác tham mưu liên quan đến công tác của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức 
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thực hiện theo đúng quy định của về xét tặng các danh hiệu văn hóa; quy định về 

xây dựng thực hiện hương ước, quy ước. 

II. Đối tượng, thời gian và địa điểm tổ chức tập huấn 

1. Đối tượng tham dự tập huấn gồm: 

a) Cấp huyện, dự và chỉ đạo: Kính mời: 

 - Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy; 

- Thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” huyện; 

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phòng Văn hóa - Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện. 

 b) Cấp xã và thôn: 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; cán bộ, công chức 

Văn hóa - Xã hội; Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” xã; Bí thư, thôn trưởng các thôn; Ban soạn thảo hương ước, quy 

ước các thôn. 

c) Giảng viên: Mời cán bộ Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh làm giảng 

viên chính, cán bộ phòng VH-TT trợ giảng. 
 

2. Thời gian:  

- Dự kiến tổ chức 03 lớp ở 3 cụm: Cụm vùng trên, vùng giữa, vùng ngoài; 

- Thời gian tổ chức: Tháng 02, tháng 03 năm 2019; 

- Mỗi lớp dự kiến tổ chức 01 ngày. 

3. Địa điểm: 

- Cụm vùng trên tổ chức tại: Hội trường UBND xã Kỳ Lâm (gồm các xã: 

Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Tây và Kỳ Hợp); 

- Cụm vùng giữa tổ chức tại: Hội trường UBND xã Kỳ Châu (gồm các xã: 

Kỳ Châu, Kỳ Hải, Kỳ Văn, Kỳ Tân, Kỳ Thư, Kỳ Thọ và Kỳ Trung); 

- Cụm vùng ngoài tổ chức tại: Hội trường UBND xã Kỳ Đồng (gồm các xã: 

Kỳ Đồng, Kỳ Xuân, Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Kỳ Giang, Kỳ Khang, Kỳ Phú). 

III. Nội dung tập huấn 

Nội dung tập huấn đi sâu vào các chuyên đề sau: 

Chuyên đề 1: Các nội dung cơ bản của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”; “Khu dân cư văn hóa”…;  

Chuyên đề 2: Tiêu chuẩn, quy trình thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Đơn vị văn hóa”. 

Chuyên đề 3: Phổ biến các nội dung của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg 

ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, 

quy ước. 

Tập trung hướng dẫn các bước trong soạn thảo, thẩm định, phê duyệt 

hương ước, quy ước. 
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Chuyên đề 4: Quy trình xây dựng các Câu lạc bộ. 

- Thảo luận các nội dung về xét tặng các danh hiệu văn hóa, xây dựng và 

thực hiện hương ước, quy ước. Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong quá 

trình thực hiện xét tặng các danh hiệu văn hóa và trong xây dựng thực hiện 

hương ước ở địa phương. 

IV. Kinh phí tổ chức tập huấn 

Chi theo quy định hiện hành. 

V. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì xây dựng các tài liệu tập huấn, mời 

giảng viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt; phối hợp với Văn phòng 

HĐND - UBND huyện và đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện phục vụ tập 

huấn. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kinh phí phục vụ cho công tác tập 

huấn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt theo quy định. 

- UBND các xã có trách nhiệm phổ biến kế hoạch này đến tận các thôn và 

cử các thành phần tham gia tập huấn đầy đủ, tiếp thu và thực hiện tốt các quy 

định của Nghị định số 122 và Quyết định số 22. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 đề nghị các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VH,TT&DL tỉnh (bc); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (bc); 

- Chánh, phó VP HĐND-UBND huyện; 

- Phòng VH-TT huyện; 

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- UBND, UB.MTTQ các xã; 

- Lưu: VT. 

Gửi văn bản điện tử./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thủy 
 

  

  


		2019-02-20T14:23:34+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh
	Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh<ubkyanh@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




