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* 
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     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
    ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  
Phan Thiết, ngày 18 tháng 9 năm 2014 

 

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)  

và Chương trình hành động số 29-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII)  
“về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam  

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” 
------ 

 

Ngày 12/9/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm 
việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 9 (khóa XI) và Chương trình hành động số 29-NQ/TU của 
Tỉnh ủy (khóa XII) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí 
Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Thường 
trực Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy. Sau khi nghe các 
đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, các 
đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo; đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy đã kết luận, chỉ đạo: 

I- Yêu cầu chung: Theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch cần triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết 
Trung ương 9 (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trong toàn ngành; đồng thời, tập 
trung nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các biện 
pháp tích cực nhất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 
và toàn xã hội thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và 
Chương trình hành động số 29-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII). 

II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến 

Trước hết, cần xác định nhiệm vụ cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 9 
(khóa XI) là “vấn đề xây dựng con người” theo những tiêu chí đã được đề cập 
trong nghị quyết.  

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đi sâu nghiên cứu, tham 
mưu giúp Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp cụ thể, nhằm xây 
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dựng con người Bình Thuận một cách sát hợp, thiết thực. Chú ý: 

1. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nêu gương 
“người tốt, việc tốt”; đồng thời, đấu tranh, phê phán mạnh mẽ các hành vi, biểu 
hiện tiêu cực trong xã hội. 

2. Xác lập môi trường sống có văn hóa, văn minh; trước hết, ra sức xây 
dựng môi trường xã hội lành mạnh; tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao ý 
thức thượng tôn pháp luật; xác lập rõ các mối quan hệ xã hội, ứng xử có văn hóa. 

3. Tiếp tục đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” đi vào thực chất. Trước mắt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối 
hợp với các ngành liên quan rà soát tất cả các tiêu chí trong phong trào ở từng 
loại hình: trường học, cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư… để có sự điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng ngành, từng 
vùng, với yêu cầu nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sát hợp với thực tế. Sau 
khi rà soát, bổ sung, điều chỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân 
dân tỉnh cho ý kiến. 

Trên cơ sở những tiêu chí chung ấy, cấp ủy từng nơi lãnh đạo xây dựng 
các tiêu chí cụ thể về xây dựng nếp sống văn minh trong cơ quan, đơn vị mình; 
trên cơ sở đó, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để triển khai thực hiện. 

4. Bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, tiếp tục giữ gìn và phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa của tỉnh. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa 
phương liên quan rà soát, có biện pháp bảo vệ, trùng tu, tôn tạo, khai thác, phát 
huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư, chú ý các công trình văn 
hóa cấp huyện và các xã điểm xây dựng nông thôn mới, tránh lãng phí… Chú ý 
khai thác tốt các môn thi đấu thể thao bãi biển. Đồng thời, rà soát, sắp xếp thứ tự 
ưu tiên để đề xuất tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa mới ở cấp tỉnh 
theo lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Hết sức chú ý đẩy mạnh xã hội hóa 
trong đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa. 

- Tiến hành tổng kết, tìm các biện pháp tích cực để phát huy các giá trị văn 
hóa phi vật thể và các giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh; chú ý khai thác, phát 
huy các giá trị văn hóa ẩm thực của địa phương để thu hút du khách. 

- Tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên 
địa bàn tỉnh. Chú ý nâng cao chất lượng các chuyên mục phát thanh, truyền 
hình tiếng Chăm. 

5. Những vấn đề liên quan đến kinh phí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
cần có báo cáo cụ thể để Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 
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theo hướng tạo thuận lợi để ngành hoạt động tốt hơn. 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, cuối 
năm, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận:                                        
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy;  
- Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; 
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.   

   CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

(đã ký, đóng dấu)  

 
 

 
Lê Tấn Lai 

 


