
Chi bộ 1 - Cơ quan Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch lãnh đạo cán bộ, đảng 
viên tham mưu thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh 

-*- 

Chi bộ 1 - Cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Đảng bộ Sở Văn 

hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận, hiện nay có 12 đảng viên là công chức của 02 

phòng chuyên môn (Phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình và Phòng Thanh tra Sở) và 

lãnh đạo Sở tham gia sinh hoạt.  

Với nhiệm vụ là Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh, Chi bộ đã lãnh đạo các phòng 

chuyên môn tham mưu nghị quyết và các văn bản có liên quan, các kế hoạch, 

hướng dẫn tiêu chí về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” của tỉnh. 

5 năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở 

làm tốt vai trò cơ quan thường trực giúp cấp ủy, UBND các cấp chỉ đạo và theo dõi 

Phong trào; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai Cuộc vận động xây 

dựng "Gia đình văn hóa", "Thôn - Khu phố văn hóa"; hướng dẫn triển khai xây 

dựng "Xã văn hóa nông thôn mới", "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị", 

“Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh. Kịp thời tham mưu 

Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn phong trào ở cơ sở, giải pháp mở rộng và 

ngày càng nâng cao chất lượng thực hiện phong trào tỉnh nhà; phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức có liên quan tổ chức tốt các cuộc kiểm tra liên quan đến việc triển 

khai thực hiện phong trào này. Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

về Phong trào cho Ban chỉ đạo Phong trào, cán bộ Văn hóa - xã hội, Ban vận động 

thôn - khu phố văn hóa, Ban điều hành thôn - khu phố các địa phương trong tỉnh. 

Qua đó, giúp cán bộ, nhân dân ở địa phương và địa bàn dân cư nắm được nội dung, 

công tác triển khai thực hiện, việc đăng ký, bình xét và công nhận các danh hiệu 

của Phong trào.  

Qua 5 năm xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” (2016 - 2020), số lượng và chất lượng các nội dung của phong trào ngày càng 

được nâng lên, cụ thể là: Đến hết năm 2019, có 282.412 hộ đạt danh hiệu Gia đình 

văn hóa, đạt 92,6% so tổng số hộ (tăng 20.422 hộ đạt Gia đình văn hóa so với năm 

2015); có 644/706 đạt thôn - khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 91,2% (tăng 100 thôn, khu 

phố văn hóa so với năm 2015); có 64 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (đạt tỷ 

lệ 66,7% so với tổng số xã), tăng 49 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới so với 

cuối năm 2015; có 19/31 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt 

tỷ lệ 61,3% so với tổng số phường, thị trấn), tăng 18 phường, thị trấn so với năm 

2015; có 1.459 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa 

năm 2019, đạt 94% so tổng số cơ quan, đơn vị.Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” đạt được nhiều kết quả quan trọng, lan tỏa mạnh mẽ trên 
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tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ chung của tỉnh. 

Với những kết quả đó, từ năm 2015 - 2019 các phòng chuyên môn trực thuộc 

Chi bộ 1 - Cơ quan Sở đều được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 

Giấy khen; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho Phòng 

QLVH&GĐ và tập thể Thanh tra Sở (năm 2017, 2019); Bộ trưởng Bộ Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho Phòng QLVH&GĐ về thành tích tham gia 

đóng góp vào thành công của “Ngày hội Gia đình Việt Nam - Năm 2020”. Từ 2015 

- 2019, Chi bộ đều được xếp loại trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ (trong đó năm 2016, 2017 là Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp 

cơ sở). Đồng thời, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng 

Chi bộ 1- Cơ quan Sở là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./. 

 


