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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Tháp
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ
đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và
Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ
đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TTg;
Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";
Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2021
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công đơn vị làm đầu mối giúp
việc Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa";
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình
số 2222/TTr-SVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2021 và của Giám đốc Sở Nội vụ
tại Công văn số 2307/SNV-TCCC ngày 09 tháng 10 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Tỉnh). Cụ thể
như sau:
1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh phụ trách lĩnh vực
văn hóa - xã hội;
2. Phó Trưởng ban Thường trực: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
3. Phó Trưởng ban: Mời Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tỉnh.
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4. Các Uỷ viên Thường trực:
- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách lĩnh vực văn
hóa;
- Mời Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;
- Mời Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Mời Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh.
5. Các Uỷ viên:
- Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh phụ trách lĩnh vực văn xã;
- Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
- Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phó Giám đốc Sở Công Thương;
- Phó Giám đốc Sở Tư pháp;
- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phó Giám đốc Công an Tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học Tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Tỉnh.
6. Mời lãnh đạo các cơ quan sau đây tham gia Uỷ viên Ban Chỉ đạo:
- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh Tỉnh;
- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Tỉnh.
1. Về chức năng của Ban Chỉ đạo Tỉnh
- Tham mưu và giúp Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện Phong trào
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“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) trên địa
bàn tỉnh.
- Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác Phong trào theo
đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước về Phong trào cùng cấp.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội động viên
sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
Nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Phong trào gắn với Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
2. Về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Tỉnh
- Giúp Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các
Sở, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai các hoạt động
liên quan về Phong trào trên địa bàn Tỉnh.
- Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ
đạo việc phối hợp, tổ chức thực hiện Phong trào trong từng giai đoạn, trình Uỷ
ban nhân dân Tỉnh quyết định.
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai các
hoạt động thực hiện theo các chương trình, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
phê duyệt về Phong trào trên địa bàn Tỉnh.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế
hoạch, chương trình nêu trên.
- Đề xuất các phương án đổi mới có sự liên kết đồng bộ, phát huy các
nguồn lực đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào, các mô hình
gia đình, đặc biệt là các chủ trương, giải pháp góp phần đạt hai Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
- Tổ chức sơ kết hằng năm, tổng kết từng giai đoạn rút ra bài học kinh
nghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình
hiệu quả và kịp thời động viên khen thưởng, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Tỉnh khen thưởng các cá nhân, gia đình, đơn vị, tập thể có thành tích xuất sắc
trong Phong trào.
- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo đội ngũ
cán bộ tham gia công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào.
- Kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời đối
với những vi phạm pháp luật về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.
- Chỉ đạo hoạt động, hướng dẫn kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo
hướng tinh gọn, phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương.
Điều 3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban
Chỉ đạo Tỉnh lập danh sách cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo do các cơ quan,
đơn vị cử, trình Trưởng ban phê duyệt; dự thảo các Quyết định phân công nhiệm
vụ các thành viên; tham mưu thành lập Tổ giúp việc và xây dựng Quy chế hoạt
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động (nếu có) trình Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh ký ban hành, đồng thời gửi Sở
Nội vụ theo dõi, quản lý.
Ban Chỉ đạo Tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban sử dụng
con dấu của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, các Phó Trưởng ban sử dụng con dấu cơ
quan mình công tác.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 84/QĐ-UBND.TL ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Tháp.
Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các Sở,
ngành Tỉnh có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các
thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 5;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX. VD.
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