
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-THVX 

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về 

xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp 

nghĩa tình, năng động, sáng tạo 

Đồng Tháp, ngày       tháng  02  năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành Tỉnh; 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Báo cáo số 405-BC/BTGTU ngày 09/12/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng văn hóa và con 

người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo (viết tắt là Nghị quyết số 06-

NQ/TU); 

Để tiếp tục phát huy hiệu quả và khắc phục những tồn tại, hạn chế thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

Tỉnh trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành Tỉnh 

và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06-NQ/TU của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 17/3/2022 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, trong đó tập 

trung triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

đảm bảo thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của 

cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, ý thức của các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân về xây dựng văn 

hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hoá, con người 

Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên nguồn lực cho 

lĩnh vực văn hoá và phát triển du lịch. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo, định hướng công 

tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn 

hóa nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu xây dựng văn hóa và con 

người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; tích cực tuyên truyền lịch 

sử, truyền thống quê hương, con người Đồng Tháp, văn hóa ứng xử, đạo đức, 

lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá, du lịch địa 
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phương thông qua mạng xã hội, Internet; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm hướng đến 

chân - thiện - mỹ; khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển quê hương Đất 

Sen hồng. 

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành 

viên của Mặt trận tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các 

tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU và Kế hoạch số 

86/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban  nhân dân Tỉnh. Hướng dẫn Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã và các tổ chức thành viên của 

Mặt trận nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” và các phong trào, cuộc vận động khác của Trung ương và của 

Tỉnh. Phối hợp tổ chức nhân rộng các mô hình điển hình, tiêu biểu trong các 

cuộc vận động, phong trào của Tỉnh lan rộng đến đoàn viên, hội viên và quần 

chúng nhân dân. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 

ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản 

lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, di sản. Tiếp tục tham 

mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh Kế hoạch nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa thể 

thao giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng các kế hoạch 

phát triển ngành, công tác tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị và 

quảng cáo ngoài trời; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 

– 2025 trên địa bàn Tỉnh; tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy 

giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Tỉnh. 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và 

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh; tổ chức 

sơ kết giữa kỳ và tổng kết cuối giai đoạn, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

về Uỷ ban nhân dân Tỉnh. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn các cơ quan báo chí 

trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa. Triển khai các Chương 

trình, Đề án, Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng ứng dụng công 

nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và 

Đề án của Ủy ban nhân dân Tỉnh; tăng cường quản lý dịch vụ bưu chính, viễn 

thông, internet và nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình. Xây 

dựng môi trường “văn hóa mạng” gắn với giải pháp an ninh, an toàn thông tin, 

ngăn chặn có hiệu quả các ảnh hưởng mặt trái, tác động tiêu cực của văn hóa 

số đến người dân. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các 

Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh về xây dựng xã 
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hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng 

đồng. Phối hợp triển khai xây dựng đồng bộ ba môi trường văn hóa: Gia đình - 

Nhà trường - Xã hội; xây dựng các quy tắc ứng xử trong trường học; nâng cao 

chất lượng giáo dục; phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng 

và từng bước thực hiện việc đưa di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật 

Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp vào học đường, tổ chức các lớp ngoại khóa dạy 

nhạc, họa trong trường phổ thông; tổ chức các hình thức thích hợp để học sinh, 

sinh viên nâng cao kiến thức về văn hóa, lịch sử, văn học, nghệ thuật, di sản 

văn hóa, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa. Tham mưu cơ chế, chính 

sách và các nguồn lực đầu tư đổi mới giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân 

lực. 

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 06-NQ/TU và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 17/3/2022 của 

Ủy ban nhân dân Tỉnh, kết hợp với đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo dựng hình 

ảnh địa phương gắn với nông nghiệp, nông thôn, sản phẩm OCOP, phát huy 

giá trị các làng nghề truyền thống. 

8. Sở Nội vụ tham mưu triển khai thực hiện Quy chế xét tặng danh hiệu 

“Công dân tiêu biểu Đất Sen hồng” và “Công dân danh dự Đất Sen hồng” trên 

các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh đạt hiệu quả; kịp thời 

biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng văn hóa và con người 

Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. 

9. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 17/3/2022 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh gắn với Kết luận số 306-KL/TU ngày 26/5/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-

CTr/TU ngày 25/7/2016 thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ đến năm 2025. 

Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh thiếu niên học tập, lao động, 

rèn luyện thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, vui chơi giải trí lành mạnh. Tạo điều kiện 

thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò xung kích trong học tập, lao động sáng 

tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện 

đại. 

10. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển khai cụ thể hóa các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 06-NQ/TU và Kế hoạch số 

86/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh sát với tình hình thực 

tế tại địa phương. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, 

văn học, nghệ thuật gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích 

lịch sử - văn hóa, thiết chế văn hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục 
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tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các phong trào thi đua yêu nước khác. 

Đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, có cơ chế, chính sách phù hợp để thúc 

đẩy việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng 

động, sáng tạo. Quan tâm cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, khai thác hiệu quả 

hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp để thanh thiếu nhi được sinh hoạt, 

vui chơi, giải trí lành mạnh và rèn luyện thể chất. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện tốt các nội dung nêu 

trên./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh (báo cáo); 

- BCSĐ UBND Tỉnh (báo cáo); 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Báo ĐT, Đài PTTH ĐT, Cổng TTĐT Tỉnh; 

- LĐVP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX. VD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Tấn Bửu 
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