
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN CÁI RĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 137/KH-UBND Cái Răng, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 02 tháng 5 năm 2019  

của Thành ủy Cần Thơ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân đồng bộ,  

hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị 

 

Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Thành 

ủy Cần Thơ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị; 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 

02 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy Cần Thơ; 

Căn cứ Kế hoạch số 99-KH/QU ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Quận ủy 

Cái Răng về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 02 tháng 5 năm 2019 của 

Thành ủy Cần Thơ (gọi tắt là Nghị quyết số 14-NQ/TU); 

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 14-NQ/TU ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy Cần Thơ tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân đồng 

bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 02 

tháng 5 năm 2019 của Thành ủy Cần Thơ, Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 14 

tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Kế hoạch số 99-

KH/QU ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Quận ủy Cái Răng về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nâng cao 

đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế 

và đô thị; xây dựng người Cần Thơ phát triển toàn diện, xây dựng môi trường 

văn hóa lành mạnh. 

2. Yêu cầu 

Các ban, ngành, đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân các phường theo chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 02 tháng 5 năm 2019 

của Thành ủy Cần Thơ, Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Kế hoạch số 99-KH/QU ngày 22 

tháng 5 năm 2019 của Quận ủy Cái Răng đã đề ra. 
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II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. Đến năm 2025 

a) 65% trở lên người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; 

b) 80% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 năm 

liên tục trở lên; 

c) 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận “Cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 05 năm liên tục trở lên; 

d) 63/63 khu vực được công nhận “Khu vực văn hóa” 06 năm liên tục trở lên; 

đ) 7/7 phường đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; 

e) 100% khu vực có Nhà văn hóa – Khu thể thao; 

g) Trung tâm Văn hóa – Thể thao 7 phường có nội dung hoạt động hàng tuần. 

h) Quận có Trung tâm Văn hóa – Thể thao. 

2. Đến năm 2030 

a) 70% trở lên người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao; 

b) 85% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 năm 

liên tục trở lên; 

c) 85% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận “Cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 05 năm liên tục trở lên; 

d) Củng cố, nâng chất 63/63 khu vực được công nhận “Khu vực văn hóa” 

06 năm liên tục trở lên; 

đ) Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; 

e) Tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động Nhà văn hóa – Khu thể 

thao khu vực; Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường và quận. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 

02 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy Cần Thơ 

a) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 14-NQ/TU 

ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy Cần Thơ, Kế hoạch số 110/KH-UBND 

ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Kế hoạch 

số 99-KH/QU ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Quận ủy Cái Răng đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để nhận thức 

đúng, đầy đủ về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 14-

NQ/TU ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy Cần Thơ, Kế hoạch số 

110/KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ, Kế hoạch số 99-KH/QU ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Quận ủy Cái Răng 

đã đề ra; lồng ghép với nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các ban, 

ngành, đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân các phường và Nhân dân đối với Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – văn minh đô thị” trên địa 
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bàn quận. 

b) Tăng cường thông tin, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 14-

NQ/TU ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy Cần Thơ, Kế hoạch số 

110/KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ, Kế hoạch số 99-KH/QU ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Quận ủy Cái Răng 

trên Đài truyền thanh quận và phường, Trang thông tin điện tử quận, áp phích, 

tờ rơi, panô, băng rôn và các hình thức tuyên truyền và cổ động trực quan khác. 

c) Tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở trên các phương tiện thông tin truyền thông quận 

và phường; định kỳ tổ chức Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu quận, 

phường và sơ kết, tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa – văn minh đô thị”. 

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

a) Tập trung xây dựng người Cần Thơ phát triển toàn diện; xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh 

- Tạo lập môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, nhằm chăm lo phát triển 

con người một cách toàn diện, phấn đấu thực hiện đạt những tiêu chí về con 

người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo 

tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính 

trị, song song với việc xây dựng con người và quê hương Cái Răng nói riêng 

đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XI, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức, 

lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, tự hào và tôn vinh truyền thống lịch sử văn 

hóa dân tộc.  

- Xây dựng và phát huy lối sống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau 

“Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Hình thành lối sống có ý 

thức tự trọng, tự chủ; đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, lệch lạc về đạo 

đức, lối sống. Tăng cường giáo dục, nâng cao khả năng cảm thụ thẩm mỹ, nghệ 

thuật và thể lực, tầm vóc cho nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Nâng cao ý 

thức bảo vệ môi trường, cảnh quan; ý thức văn hóa công vụ, văn hóa kinh 

doanh, văn hóa giao thông, văn hóa công cộng. Phát huy vai trò của văn học - 

nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người. 

- Đưa việc xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào 

hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị vào 

tiêu chí đánh giá, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên 

chức; nội dung giảng dạy tại các trường học, kết hợp giáo dục bằng hình thức 

nêu gương; tiêu chí công nhận “Người tốt, việc tốt”. Biểu dương, khen thưởng, 

vinh danh, danh hiệu “Người Cần Thơ tiêu biểu”, “Người Cần Thơ danh dự”; tổ 

chức các sự kiện để phát động hoặc lồng ghép vào các hoạt động văn hóa để giới 

thiệu về người Cần Thơ. 

- Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; chương 

trình hành động về phòng, chống bạo lực gia đình; đề án phát huy giá trị tốt đẹp 
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các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền 

vững; chương trình hành động triển khai phát triển nhân lực Việt Nam; đề án 

đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn 

hóa, câu lạc bộ; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Bộ hành vi ứng xử văn hóa 

nơi công cộng; đồng thời, quan tâm thực hiện giáo dục, đạo đức, lối sống trong 

gia đình. 

- Triển khai có hiệu quả chương trình đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo, trong đó, ưu tiên định hướng nghề nghiệp, giáo dục kỹ năng sống. 

Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh viên. Triển khai thực hiện đề án xây dựng văn hóa ứng 

xử trong học đường; đề án xây dựng xã hội học tập; đề án tăng cường giáo dục 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; 

đồng thời, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên. 

- Thực hiện tốt chương trình tổng thể phát triển thể lực và tầm vóc người 

Việt Nam; gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức và kỹ năng sống. 

Thường xuyên phát động phong trào tập luyện thể thao nhằm phát triển thể chất, 

tăng tuổi thọ và lành mạnh hóa lối sống của nhân dân; đồng thời, triển khai các 

chương trình giáo dục nghệ thuật nhằm nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ của 

Nhân dân. 

- Đẩy mạnh xây dựng các phong trào văn hóa mà trọng tâm là phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – nếp sống văn minh đô thị”, các 

mô hình Dân vận khéo, câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ giúp nhau làm 

kinh tế gia đình, “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”, xây dựng, công nhận 

“Người tốt, việc tốt” và các điển hình, tiên tiến; chăm lo xây dựng và nâng cao 

chất lượng hoạt động của phường văn hóa, khu vực văn hóa, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phấn đấu giữ vững danh hiệu 4/4 phường văn 

minh đô thị, xây dựng 03 phường còn lại sớm được công nhận đạt chuẩn phường 

văn minh đô thị, nâng chất 63/63 khu vực văn hóa, xây dựng các mô hình tuyến 

đường sáng - xanh - sạch - đẹp đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị. 

b) Huy động các nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa; hoàn thiện hệ thống 

thiết chế văn hóa 

- Tiếp tục thực hiện đề án xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa; định 

kỳ hàng năm quy hoạch, rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ 

lãnh đạo, quản lý văn hóa, cán bộ văn hóa ở cơ sở. Thực hiện trợ cấp đúng quy 

định đối với những người hoạt động trong các bộ môn nghệ thuật đặc thù theo 

quy định. 

- Khuyến khích, tạo điều khiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đầu tư 

xây dựng cơ sở vật chất hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, 

thể thao, du lịch theo quy định. 

- Ưu tiên bố trí xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cộng đồng ở vị 

trí tập trung đông dân cư, thuận lợi cho sinh hoạt của Nhân dân. Thiết kế các 
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công trình văn hóa, thể thao có kiến trúc hiện đại, bền vững, phù hợp với đặc 

trưng văn hóa và tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và khu dân cư, bảo đảm 

trang thiết bị chuyên dùng đồng bộ, phù hợp và đáp ứng yêu cầu phục vụ cho 

các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các di tích 

lịch sử - văn hóa trên địa bàn quận; khôi phục những giá trị văn hóa truyền 

thống đồng thời với phát triển du lịch tại địa phương cùng với việc thực hiện Đề 

án “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng”. 

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa. 

- Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – công tác gia đình” quận và phường 

theo hướng tinh gọn, hiệu quả; các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường chỉ đạo, 

hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào theo các nội dung được phân công; 

đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo quận và phường theo 

hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát, thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; giải 

quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình 

triển khai thực hiện phong trào. 

- Định kỳ tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội 

thi tuyên truyền lưu động; tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình nghệ 

thuật, sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn, chất lượng cao nhằm nâng cao nhận 

thức thẩm mỹ nghệ thuật, rèn luyện thể chất; khuyến khích phát triển các lĩnh 

vực nghệ thuật mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của các tầng lớp 

Nhân dân. 

- Tăng cường phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học, 

nghệ thuật của nhân dân, đặc biệt là văn nghệ sĩ, nghệ nhân. Chú trọng phát triển 

năng khiếu và tài năng trẻ; đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ 

thuật về vùng đất và con người Cần Thơ. Đồng thời, thực hiện tốt các chương 

trình, đề án, dự án triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 

2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật 

trong thời kỳ mới”. 

- Thực hiện việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đúng thực chất; điều chỉnh, 

bổ sung các nội dung tiêu chuẩn, danh hiệu cho phù hợp với thực tiễn địa phương 

và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; kiên quyết không công nhận, không 

công nhận lại và thu hồi danh hiệu đối với các trường hợp chưa thực hiện hoàn 

thành hoặc vi phạm nghiêm trọng các nội dung tiêu chuẩn, danh hiệu. Tùy theo 

mức độ vi phạm, tiến hành kiểm điểm, phê bình và xử lý kỷ luật đối với cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thu hồi danh hiệu. 

- Lấy kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” làm một trong những nội dung bình xét thi đua của các cá nhân, tập thể 

hàng năm; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình, tiên 
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tiến trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên các phương tiện thông tin tuyên 

truyền quận và phường. 

- Bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, văn 

hóa dân gian ở địa phương; tiếp tục thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy nghệ 

thuật đờn ca tài tử, triển khai các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị “Văn hóa 

Chợ nổi Cái Răng” 1, “Hò Cần Thơ” 2, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và 

con người Cần Thơ. Duy trì, nâng cao chất lượng và quy mô các sự kiện lễ hội 

truyền thống của quận. 

- Phát huy vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa truyền thống, các nhân tố 

tích cực trong văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng trong xây dựng đời sống văn hóa; 

nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động văn hóa gắn với Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

d) Tích cực tham gia các hoạt động chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, 

tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo 

đức xã hội. 

- Chủ động giao lưu văn hóa trong nước và nước ngoài, tiếp thu có chọn 

lọc những tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc. 

- Phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn thuộc sở, ban, ngành thành 

phố Cần Thơ tổ chức một số sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm quốc gia, quốc tế 

tại thành phố để Nhân dân được tiếp cận với các loại hình văn hóa, nghệ thuật đa 

dạng; góp phần khẳng định năng lực tổ chức, nâng cao vị thế, uy tín của quận. 

Tăng cường quảng bá văn hóa, nghệ thuật, hình ảnh vùng đất, con người Cần 

Thơ thông qua việc tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế. 

- Phát huy vai trò và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước 

ngoài vào các hoạt động văn hóa của quận. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27 tháng 7 năm 2010 của 

Ban Bí thư “Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy 

hoại đạo đức xã hội”, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa 

bàn quận trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự xuống 

cấp, suy thoái đạo đức, lối sống. 

- Xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, phát triển tăng cường giao lưu 

và hợp tác văn hóa: Đẩy mạnh công tác quảng bá văn hóa, tiềm năng phát triển 

về kinh tế du lịch của quận thông qua Trang thông tin điện tử quận, Đài Truyền 

thanh quận và phường, phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố tổ chức các 

sự kiện lớn nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và tạo cơ hội giao lưu 

học hỏi, hợp tác phát triển văn hóa, du lịch. Chủ động đón nhận cơ hội phát 

triển, vượt qua thách thức, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa mang 

 
1
 Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công nhận 

tập quán xã hội và tín ngưỡng Văn hóa Chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa phi vật thể. 
2 Quyết định số 446/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công 

nhận loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian “Hò Cần Thơ” là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 
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đậm dấu ấn của đất và người Cần Thơ. 

3. Hoàn thiện thể chế và các cơ chế, chính sách 

a) Triển khai thực hiện các quy định về phát triển văn hóa nhằm phát huy 

tối đa tiềm năng sáng tạo của con người và xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh làm động lực cho quận phát triển một cách bền vững. 

b) Tiếp tục đề xuất, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp lý về chính 

sách, cơ chế đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ 

sở và các công trình văn hóa, thể thao và du lịch. 

c) Kiện toàn tổ chức nâng chất hoạt động bộ máy quản lý nhà nước về văn 

hóa theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phân định rõ trách nhiệm và quyền 

hạn của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa quận và phường; đề cao vai trò, vị 

trí, nhiệm vụ của cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chỉ 

đạo quận và phường theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, có trọng 

tâm, trọng điểm; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát 

sinh trong quá trình triển khai thực hiện phong trào. 

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện 

a) Tạo điều kiện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ 

chức thành viên phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với việc triển 

khai thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa. 

b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh 

những sai phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, quản lý 

di sản và tổ chức lễ hội. Tăng cường phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối 

với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân trên địa bàn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận  

- Định kỳ hàng năm ban hành kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa các chỉ tiêu 

(bao nhiêu người tham gia hoạt động văn hóa thể thao, bao nhiêu hộ gia đình,…) 

- Cụ thể hóa thực hiện tiêu chí con người Cần Thơ, tạo lập môi trường văn 

hóa - xã hội lành mạnh, nhằm chăm lo phát triển con người một cách toàn diện, 

phấn đấu thực hiện đạt những tiêu chí về con người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng 

động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết số 45-

NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị, song song với việc xây 

dựng con người và quê hương Cái Răng nói riêng đáp ứng yêu cầu theo Nghị 

quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, 

góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng 

pháp luật, tự hào và tôn vinh truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc.  

- Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; chương 

trình hành động về phòng, chống bạo lực gia đình; đề án phát huy giá trị tốt đẹp 

các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền 

vững; chương trình hành động triển khai phát triển nhân lực Việt Nam; đề án 
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đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn 

hóa, câu lạc bộ; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Bộ hành vi ứng xử văn hóa 

nơi công cộng; đồng thời, quan tâm thực hiện giáo dục, đạo đức, lối sống trong 

gia đình. 

- Thường xuyên phát động phong trào tập luyện thể thao nhằm phát triển 

thể chất, tăng tuổi thọ và lành mạnh hóa lối sống của Nhân dân. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các di tích 

lịch sử - văn hóa trên địa bàn quận; khôi phục những giá trị văn hóa truyền 

thống đồng thời với phát triển du lịch tại địa phương cùng với việc thực hiện Đề 

án “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng”. 

- Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – công tác gia đình” quận và phường 

theo hướng tinh gọn, hiệu quả; các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường chỉ đạo, 

hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào theo các nội dung được phân công; 

đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo quận và phường theo 

hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát, thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; giải 

quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình 

triển khai thực hiện phong trào. 

- Chủ động giao lưu văn hóa trong nước và nước ngoài, tiếp thu có chọn 

lọc những tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc. 

- Phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn thuộc sở, ban, ngành thành 

phố Cần Thơ tổ chức một số sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm quốc gia, quốc tế 

tại thành phố để Nhân dân được tiếp cận với các loại hình văn hóa, nghệ thuật đa 

dạng; góp phần khẳng định năng lực tổ chức, nâng cao vị thế, uy tín của quận. 

Tăng cường quảng bá văn hóa, nghệ thuật, hình ảnh vùng đất, con người Cần 

Thơ thông qua việc tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế. 

- Phát huy vai trò và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước 

ngoài vào các hoạt động văn hóa của quận. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27 tháng 7 năm 2010 của 

Ban Bí thư “Về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy 

hoại đạo đức xã hội”, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa 

bàn quận trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự xuống 

cấp, suy thoái đạo đức, lối sống. 

- Triển khai thực hiện các quy định về phát triển văn hóa nhằm phát huy 

tối đa tiềm năng sáng tạo của con người và xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh làm động lực cho quận phát triển một cách bền vững. 

- Tiếp tục đề xuất, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp lý về chính 

sách, cơ chế đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ 

sở và các công trình văn hóa, thể thao và du lịch. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ quận triển khai thực hiện hiệu quả các giải 
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pháp phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên cơ sở sắp 

xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân quận định kỳ tháng 12 

hàng năm; đồng thời, tổ chức sơ kết hàng năm, 05 năm và tổng kết vào năm 

2030 (dự kiến). 

2. Đài Truyền thanh quận  

Đảm bảo hàng tuần có bài viết, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, video 

clip tuyên tuyền, phổ biến nội dung kế hoạch này trên Đài Truyền thanh quận; 

hướng dẫn Đài Truyền thanh phường hoạt động hàng tuần. 

3. Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao quận 

- Định kỳ tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội 

thi tuyên truyền lưu động; tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình nghệ 

thuật, sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn, chất lượng cao nhằm nâng cao nhận 

thức thẩm mỹ nghệ thuật, rèn luyện thể chất; khuyến khích phát triển các lĩnh 

vực nghệ thuật mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của các tầng lớp 

Nhân dân. 

- Tăng cường phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học, 

nghệ thuật của nhân dân, đặc biệt là văn nghệ sĩ, nghệ nhân. Chú trọng phát triển 

năng khiếu và tài năng trẻ; đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ 

thuật về vùng đất và con người Cần Thơ. Đồng thời, thực hiện tốt các chương 

trình, đề án, dự án triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 

2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật 

trong thời kỳ mới”. 

- Bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, văn 

hóa dân gian ở địa phương; tiếp tục thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy nghệ 

thuật đờn ca tài tử, triển khai các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị “Văn hóa 

Chợ nổi Cái Răng” 3, “Hò Cần Thơ” 4, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và 

con người Cần Thơ. Duy trì, nâng cao chất lượng và quy mô các sự kiện lễ hội 

truyền thống của quận. 

- Phát huy vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa truyền thống, các nhân tố 

tích cực trong văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng trong xây dựng đời sống văn hóa; 

nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động văn hóa gắn với Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

4. Quản lý đô thị quận 

Ưu tiên bố trí xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cộng đồng ở vị trí 

tập trung đông dân cư, thuận lợi cho sinh hoạt của Nhân dân. Thiết kế các công 

trình văn hóa, thể thao có kiến trúc hiện đại, bền vững, phù hợp với đặc trưng 
 

3
 Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công nhận 

tập quán xã hội và tín ngưỡng Văn hóa Chợ nổi Cái Răng là di sản văn hóa phi vật thể. 
4 Quyết định số 446/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công 

nhận loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian “Hò Cần Thơ” là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 
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văn hóa và tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù 

hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và khu dân cư, bảo đảm trang 

thiết bị chuyên dùng đồng bộ, phù hợp và đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ. 

5. Phòng Nội vụ quận 

- Tổ chức hướng dẫn các ngành đánh giá, đưa việc xây dựng người Cần 

Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị 

quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị vào tiêu chí đánh giá, rèn luyện phẩm chất 

đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức. Biểu dương, khen thưởng, vinh danh, 

danh hiệu “Người Cần Thơ tiêu biểu”, “Người Cần Thơ danh dự”; tổ chức các 

sự kiện để phát động hoặc lồng ghép vào các hoạt động văn hóa để giới thiệu về 

người Cần Thơ. 

- Kiện toàn tổ chức nâng chất hoạt động bộ máy quản lý nhà nước về văn 

hóa theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phân định rõ trách nhiệm và quyền 

hạn của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa quận và phường; đề cao vai trò, vị 

trí, nhiệm vụ của cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chỉ 

đạo quận và phường theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, có trọng 

tâm, trọng điểm; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát 

sinh trong quá trình triển khai thực hiện phong trào. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung định hướng nghề nghiệp, giáo dục kỹ 

năng sống cho học sinh. 

- Thực hiện nội dung giảng dạy tại các trường học, kết hợp giáo dục bằng 

hình thức nêu gương. 

- Triển khai có hiệu quả chương trình đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo, trong đó, ưu tiên định hướng nghề nghiệp, giáo dục kỹ năng sống. 

Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh, sinh viên. Triển khai thực hiện đề án xây dựng văn hóa ứng 

xử trong học đường; đề án xây dựng xã hội học tập; đề án tăng cường giáo dục 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; 

đồng thời, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên. 

- Thực hiện tốt chương trình tổng thể phát triển thể lực và tầm vóc người 

Việt Nam; gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức và kỹ năng sống, 

đồng thời, triển khai các chương trình giáo dục nghệ thuật nhằm nâng cao năng 

lực cảm thụ thẩm mỹ của Nhân dân. 

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 

Căn cứ vào kế hoạch này, hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban 

hành kế hoạch kinh tế, xã hội đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức 
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thành viên  

- Thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên triển khai thực 

hiện Kế hoạch này, đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Tăng cường phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với việc 

triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa. 

- Đẩy mạnh xây dựng các phong trào văn hóa mà trọng tâm là phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – nếp sống văn minh đô thị”, các 

mô hình Dân vận khéo, câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ giúp nhau làm 

kinh tế gia đình, “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác”, xây dựng, công nhận 

“Người tốt, việc tốt” và các điển hình, tiên tiến; chăm lo xây dựng và nâng cao 

chất lượng hoạt động của phường văn hóa, khu vực văn hóa, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phấn đấu giữ vững danh hiệu 4/4 phường văn 

minh đô thị, xây dựng 03 phường còn lại sớm được công nhận đạt chuẩn phường 

văn minh đô thị, nâng chất 63/63 khu vực văn hóa, xây dựng các mô hình tuyến 

đường sáng - xanh - sạch - đẹp đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị. 

9. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm báo chí tuyên 

truyền quận  

Tăng cường viết và đăng tin, bài để thông tin tuyên truyền các nội dung 

của Kế hoạch này trên Trang thông tin điện tử quận. 

10. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân các 

phường  

- Xây dựng và phát huy lối sống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau 

“Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Hình thành lối sống có ý 

thức tự trọng, tự chủ; đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, lệch lạc về đạo 

đức, lối sống. Tăng cường giáo dục, nâng cao khả năng cảm thụ thẩm mỹ, nghệ 

thuật và thể lực, tầm vóc cho nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Nâng cao ý 

thức bảo vệ môi trường, cảnh quan; ý thức văn hóa công vụ, văn hóa kinh 

doanh, văn hóa giao thông, văn hóa công cộng. Phát huy vai trò của văn học - 

nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người. 

- Lấy kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” làm một trong những nội dung bình xét thi đua của các cá nhân, tập thể 

hàng năm; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình, tiên 

tiến trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên các phương tiện thông tin tuyên 

truyền quận và phường. 

- Định kỳ hàng năm, 05 năm tổ chức sơ kết và tổng kết vào năm 2030 (dự 

kiến) đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, gửi báo cáo về 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận tổng hợp trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. 

Riêng Ủy ban nhân dân các phường khẩn trương xây dựng kế hoạch chi 

tiết, cụ thể hóa nội dung thực hiện Kế hoạch, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, 
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nhân rộng các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và triển 

khai thực hiện các tiêu chí công nhận “Người tốt, việc tốt”. Thực hiện việc bình 

xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” đúng thực chất; điều chỉnh, bổ sung các nội dung tiêu 

chuẩn, danh hiệu cho phù hợp với thực tiễn địa phương và yêu cầu nhiệm vụ 

trong giai đoạn mới; kiên quyết không công nhận, không công nhận lại và thu hồi 

danh hiệu đối với các trường hợp chưa thực hiện hoàn thành hoặc vi phạm 

nghiêm trọng các nội dung tiêu chuẩn, danh hiệu. Tùy theo mức độ vi phạm, tiến 

hành kiểm điểm, phê bình và xử lý kỷ luật đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

tổ chức, cá nhân bị thu hồi danh hiệu. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch này với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong quá trình triển khai thực 

hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời thông tin về Ủy ban nhân dân quận 

(Phòng Văn hóa và Thông tin quận) để xem xét, giải quyết./. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố Cần Thơ; 

- TT. QU, HĐND, UBND quận; 

- TT. UBMTTQVN quận; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Các ban, ngành, đoàn thể quận; 

- BBT Trang TTĐT và  các APBCTT quận; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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