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Khánh Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021 
       

   V/v triển khai thực hiện chính sách 

 giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021  

 

                      Kính gửi:  

                                      - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

                                      - Phòng Văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 

                                  

Thực hiện Công văn số 2911/UBND-KGVX ngày 12/4/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 

2021; Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, 

Phòng Văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

- Chỉ đạo quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tích cực tham gia thực hiện các 

quy định của pháp luật liên quan đến công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã 

hội năm 2021. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, xây dựng kế hoạch và 

lồng ghép tuyên truyền thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 

2021 thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với 

lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

2. Phòng Văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và 

các Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” cấp huyện tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch, chỉ 

đạo triển khai thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí về xây dựng Gia đình văn hóa, 

thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-

CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và các danh hiệu văn hóa khác trong phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương; trong đó chú 

trọng công tác vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình xóa đói, giảm 

nghèo; đoàn kết tương trợ xóm giềng, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn; hưởng ứng 

phong trào đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các hoạt 

động nhân đạo khác ở cộng đồng. 

- Tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục thực hiện Quyết 

định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Quy định Bảng 

điểm chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Tổ dân 

phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Triển khai việc đăng ký, bình xét, 

công nhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí giảm nghèo 
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theo quy định của tỉnh. Hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa phải đảm 

bảo thực hiện tốt tiêu chí: “Có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, chủ động xóa 

đói giảm nghèo, năng động làm giàu chính đáng; “Kinh tế gia đình ổn định, thực 

hành tiết kiệm; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia 

đình ngày càng nâng cao”. Thôn được công nhận Thôn văn hóa phải đảm bảo 

tiêu chí: “Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, không còn hộ 

đói, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tổ dân phố được 

công nhận Tổ dân phố văn hóa phải đảm bảo tiêu chí: “Thực hiện tốt cuộc vận 

động “Ngày vì người nghèo”, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức 

bình quân chung của tỉnh”, nhằm góp phần thực hiện các giải pháp giảm nghèo 

theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội 

dung nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 

10/12/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (báo cáo-VBĐT); 

- Sở Lao động - TB&XH (báo cáo-VBĐT); 

- Lưu VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Hoa 
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