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CHƯƠNG TRÌNH
Phối họp xây dựng đòi sống văn hóa ở cơ sở gắn vói 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 - 2025

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 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";

Căn cứ Nghị quyết liên tịch sổ 88/NQLT/CP-DCTUBTWMTTQVN, ngày 
07/10/2017 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch ủ y  ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh;

Căn cứ Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 19/6/2019 của Văn phòng Chính 
phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy 
chế phối họp của Chính Phủ và ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
năm 2018;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường trực ủ y  ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất Chương trình phối hợp về xây dựng 
đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 
giai đoạn 2020 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng Phong ữào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn



minh”; đảm bảo sự thống nhất ữong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Phát huy vai ừò tự  quản của cộng đồng thông qua thực hiện quy ước, 
hương ước để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, nông thôn mới, 
đô thị văn minh; chú trọng phát hiện cách làm hay, gương điển hình để kịp thời 
biểu dương, nhân rộng trong cả nước.

2. Yêu cầu

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bám sát yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị và phù hợp với điều kiện, nguồn lực của mối bên; xác định rõ trách 
nhiệm của từng cơ quan, nhất là các cơ quan, đơn vị đầu mối và cơ chế phối hợp 
trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.

- Các hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên với hình thức 
đa dạng, phòng phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, tránh hình thức và 
thống nhất triển khai đến cơ sở, địa bàn dân cư; định kỳ hằng năm đánh giá sơ kết 
thực hiện Chương trình.

3. Phạm vi phối hợp

Chương trình này quy định hoạt động phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch và Ban Thường trực ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam 
trong xây dựng đòi sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh.

n . NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHỐI HỢP

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyền truyền

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ở khu dân cư thực hiện nội 
dung quy ước, hương ước của cộng đồng; các quy định về nếp sống vãn minh, 
thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng gia 
đình vãn hóa ấm no hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình...

- Tuyên truyền nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sổng 
vãn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh” về tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiêu chuẩn công nhận xã 
đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu chuẩn xây dựng đô thị văn minh; tiêu chuẩn công 
nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đến từng gia đình, khu dân cư.
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2. Tổ chức tập huấn, xây dựng các mô hình ở cơ sở

- Hướng dẫn rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy ước, hương ước ở các khu 
dân cư, nhất là đối với các khu dân cư mới sáp nhập (thực hiện theo Nghị quyết 
số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/03/2019 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội về 
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021).

- Xây dựng, duy trì hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức tự quản 
cộng đồng ờ khu dân cư; phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín 
trong vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh.

- Tổ chức tập huẩn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt 
xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn 
khu dân cư cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận 
ở khu dân cư; nhất là ờ những khu dân cư mới sáp nhập.

- Xây dựng mô hình gắn kết các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn 
mới ở thôn (bản), xây dựng đô thị văn minh ở khu phố. Định kỳ hàng năm sơ kết 
đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong quá trình 
thực hiện.

3. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư 
(18/11)

- Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư đảm bảo 
vui tươi, ý nghĩa, thiết thực:

+ Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tổ chức các nội dung 
hoạt động Ngày hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả: ôn truyền thống Ngày thành 
lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo đánh giá kết quả xây dựng củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước ở cộng đồng; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà 
cho gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, gia đình tiêu biểu ữong dịp Ngày 
hội; tổ chức các hoạt động giao ước thi đua ở cộng đồng dân cư ...

+ Ngành Vãn hóa hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
thao tạo không khí sôi nổi trong Ngày hội.

- Tổ chức các hoạt động Tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa 
Việt Nam” tại Làng Vãn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tạo điểm nhấn trong 
dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Di sản văn 
hóa Việt Nam hàna năm; chú trọng các hoạt động giao lưu văn hóa mang tính 
truyền thống, đặc sắc của mỗi địa phương, dân tộc; biểu dương, tôn vinh các di 
sản vân hóa mang đậm tính đặc trưng, tiêu biểu của từng vùng, miền...
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- Đánh giá, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc 
vận động, các phong trào thi đua ở cộng đồng dán cư.

4. Nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa

- Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các khu dân cư đăng ký xây 
dựng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Bình xét và đánh giá kết quả danh hiệu vãn hóa

+ Đối với việc bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa: Trường thôn chủ trì 
họp Nhân dân bình xét; mời Trưởng Ban công tác Mặt trận tham gia cuộc họp 
để giám sát việc bình xét và kết quả bình xét.

+ Đối với việc bình xét danh hiệu khu dân cư văn hóa: Chủ tịch UBND xã chủ 
trì họp bình xét các khu dân cư văn hóa; mời Chủ tịch ủ y  ban MTTQ Việt Nam cấp 
xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư tham dự để giám sát quy trình 
bình xét và kết quả bình xét

+ Trong biên bản bình xét ghi rõ thành phần, nội dung ý kiến của Trưởng Ban 
Công tác Mặt trận (đối với bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa); ý kiến của Chủ 
tịch ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (đối với bình xét danh hiệu khu dân 
cư văn hóa).

5. Sơ kết đánh giá Chương trình

- Hàng năm tổ chức đánh giá kết quả Chương trình phối hợp gắn với báo 
cáo kết quả thực hiện Phong ừào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn 
minh” . Sau 05 năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

ra . T ổ  CHỨC THỰC HIỆN

1. Bô Văn hóa, Thể thao và Du lich

- Chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp phối hợp với ủ y  ban 
Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, đánh giá việc thực 
hiện các tiêu chí, các danh hiệu văn hóa; hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng đời 
sống văn hóa.

- Hằng năm hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện Chương trình và 
xây dựng báo cáo, tổng hợp kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa trong thực 
hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựns đời sống văn hóa” .

- Hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí đô thị văn minh sau khi được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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2. Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Hằng năm hướng dẫn địa phương thực hiện Chương trình phổi hợp gắn 
với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”; hướng dẫn thực hiện giám sát việc bình xét và công nhận danh 
hiệu "Gia đình văn hóa", khu dân cư văn hóa theo phê duyệt

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai thực 
hiện tiêu chí đô thị vãn minh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc vận động 
Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa; giám sát quy trình và kết quả bình xét 
các danh hiệu văn hóa theo quy định. Phối hợp rà soát thống kê các Ban chỉ 
đạo các phong ừào, các cuộc vận động và các danh hiệu thi đua do Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì thực hiện.

3. Cơ chế phối họp thực hiện

Hằng năm, ừên cơ sở Chương trình này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Ban Thường trực ủ y  ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng nội dung, 
nhiệm vụ cụ thể, đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” .

IV. Kinh phí thực hiện

1. K inh phí thực hiện các nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch thục hiện theo Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL, 
ngày 30/9/2014 giữa Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các quy định hiện hành.

2. K inh phí thực hiện các nhiệm vụ của ủ y  ban M ặt ưận  Tổ quốc Việt 
Nam thực hiện theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC, ngày 15/11/2017 của Bộ 
Tài chính về quy định và sừ dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh” và các quy định hiện hành.

3. Giao Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung 
ương Phong ừào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đòi sống văn hóa”, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; Ban Phong trào, ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam là đơn vị đầu mối phối hợp tham mưu thực hiện Chương trình này.

Chương trình phối hợp này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Chương trinh phối hợp so 12/CTrPH- BTTUBTWMTTQVN-BVHTTDL ngày 
29/9/2011 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ban Thường trực ủ y  ban



Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chỉ đạo nâng cao chất lượng Cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Ban Thường trực ủ y  ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng trao đổi, thống 
nhất để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp • Ị j k m

r

Trưong Thị Ngọc Anh

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cảo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (đế báo cáo);
- Các đồng chí trong BTT ủ y  ban TWMTTQVN;
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL và các TT Bộ VHTTDL;
- VP TW Đảng, VP Chính phù, VP Quồc Hội;
- Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW;
- Sở VHTTDL, Sờ VHTT, Sờ Du lịch các tinh, 

thành phố trực thuộc TW;
- MTTQVN các tinh, thành phổ trực thuộc TW;
- Các Ban, đơn vị ủ y  ban TWMTTQ Việt Nam;
- Tổng cục, Cục, Vụ Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT Bộ VHTTDL, VT UBTVVMTTỌVN.


