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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào  

 "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"  

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015; 

 Căn cứ văn bản số: 913-CV/TU ngày 8 tháng 1 năm 2013 của Tỉnh ủy, về 

việc hợp nhất, thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá”; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố sau khi 

đã thống nhất với các ngành, 

                        QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá” gồm các ông, bà có tên sau: 

   1. Trưởng BCĐ: 

   Ông Lê Công Luận - Phó Chủ tịch UBND Thành phố. 

 2. Phó trưởng ban: 

- Trân trọng kính mời: 

+ Chủ tịch UBMTTQ Thành phố; 

    + Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố. 

     - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: Phó ban thường trực. 

 3. Thành viên: 

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thành phố; 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trưởng phòng Nội vụ; 

- Trưởng phòng Tư pháp; 

- Chánh Thanh Tra; 

- Trưởng phòng Lao động-TBXH; 



- Trưởng phòng Quản lý đô thị; 

- Trưởng phòng Y tế; 

- Trưởng phòng Kinh tế; 

  - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Giám đốc Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì, 

- Giám đốc Trung tâm Dân số- KHHGĐ; 

- Đội trưởng Đội Thanh tra trật tự đô thị; 

- Trưởng Đài Truyền thanh- Truyền hình; 

  - Ông Tống Bá Nho - Phó trưởng Công an Thành phố; 

  - Bà Trần Thị Thu Huyền - Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. 

 * Trân trọng mời tham gia làm thành viên: 

  - Chủ tịch Hội nông dân Thành phố; 

- Bí thư Thành đoàn; 

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố; 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; 

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ. 

 Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai, tổ chức và chỉ đạo thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” theo kế hoạch của 

UBND thành phố. Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân 

công (Kèm theo Phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ). 

  Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 32/QĐ- UBND ngày 09 

tháng 01 năm 2020 về việc kiện toàn BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá" và có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND &UBND Thành phố, Trưởng các phòng ban liên 

quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

    Nơi nhận:                                                                         CHỦ TỊCH 

   - Như điều 3(T/H);          

   - BCĐ Tỉnh( B/c);                                                       
    - Lưu VT, VH(H- 50b) 

 

 

 

                            Nguyễn Ngọc Sơn 

    

 

 

 

 

 
 



                                

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 Thành viên BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  

văn hóa” Thành phố Việt Trì 

         (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      /9/2020  

                                  của Chủ tịch UBND Thành phố Việt Trì) 

 

 

  1. Ông Lê Công Luận - Phó Chủ tịch UBND Thành phố- Trưởng ban:  

 Trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của BCĐ. Chỉ đạo xây dựng các 

chương trình, kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”. Chủ trì các cuộc họp của BCĐ, các Hội nghị triển khai công tác 

sơ kết, tổng kết phong trào, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố 

Việt Trì. 

2. Chủ tịch UB MTTQ Thành phố - Phó trưởng ban:  

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình Kế hoạch của BCĐ theo sự phân công 

của Trưởng BCĐ. Chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội triển khai 

công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chủ trì xây dựng cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Chỉ đạo UBMTTQ phường, xã trong công tác hướng dẫn việc đăng ký 

bình xét các danh hiệu gia đình, khu dân cư văn hóa. 

- Chủ trì tổ chức tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” 18/11 hàng năm. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

3. Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố - Phó trưởng ban:  

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, phong trào học tập lao động, sáng tạo trong 

công nhân viên chức lao động. 

- Chỉ đạo việc đăng ký, kiểm tra, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu 

“Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Triển khai văn bản đăng ký, 

bình xét các danh hiệu văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh  nghiệp và các 

hoạt động khác liên quan đến phong trào. 

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

4. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Phó trưởng ban thường trực: 

- Là cơ quan Thường trực BCĐ, tham mưu nội dung các cuộc họp, Hội 

nghị. Tham mưu xây dựng Kế hoạch, chương trình hoạt động BCĐ, triển khai 

thực hiện và tổng hợp, đề xuất kết quả bình xét phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. 

- Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa thông tin, phong trào văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao. 



- Tổ chức tuyên truyền nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình, 

khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn 

minh đô thị. 

- Chỉ đạo việc đăng ký, kiểm tra, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu 

khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn 

minh đô thị 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

5. Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thành phố - Thành viên:  

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ các cuộc họp của BCĐ.  

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

phường Bến Gót. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

6. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Thành viên:  

- Tổng hợp, đánh giá các tiêu chí liên quan đến đất đai, cảnh quan môi 

trường... 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

phường Tân Dân. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

 7. Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch - Thành viên:  

- Tổng hợp, đánh giá các tiêu chí liên quan đến thực hiện các chỉ tiêu pháp 

lệnh, thu chi ngân sách, các loại quỹ …theo quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng kinh phí của phong trào đạt hiệu 

quả thiết thực. Tham mưu, đề xuất BCĐ các biện pháp đẩy mạnh huy động các 

nguồn lực xã hội hóa để phát triển phong trào. 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

phường Gia Cẩm.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

8. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo- Thành viên:  

 - Chỉ đạo công đoàn khối trường học đăng ký, bình xét công nhận danh 

hiệu “Cơ quan, đơn vị văn hóa”. 

- Theo dõi công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên 

địa bàn Thành phố. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

9. Trưởng phòng Nội vụ- Thành viên:  

- Trực tiếp chủ trì, tham mưu BCĐ công tác thi đua khen thưởng phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” công nhận các danh hiệu 

khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn 

minh đô thị và “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

phường Tiên Cát. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

10. Trưởng phòng Tư pháp- Thành viên: 



- Chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phổ biến và tuyên truyền đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước …. 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

phường Minh Phương.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

11. Chánh Thanh Tra- Thành viên:  

- Tổng hợp, đánh giá thực hiện các tiêu chí về giải quyết đơn thư khiếu 

nại… 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại xã 

Hùng Lô.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

12. Trưởng phòng Lao động- TB&XH - Thành viên:  

- Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 

hiện phòng chống tệ nạn xã hội trong phong trào gắn với xây dựng xã, phường 

phù hợp với trẻ em.  

- Tổng hợp, đánh giá thực hiện các tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo… 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

phường Bạch Hạc. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

13. Trưởng phòng Quản lý Đô thị- Thành viên: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai 

thực hiện phong trào gắn với  kế hoạch thực hiện năm văn minh đô thị. 

- Tổng hợp, đánh giá thực hiện các tiêu chí về quản lý đô thị, trật tự xây 

dựng, năm văn minh đô thị, quy chế quản lý đô thị... 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

Phường Thanh Miếu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

14. Trưởng phòng Y tế- Thành viên:  

- Chỉ đạo tổ chức triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân 

trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

-  Tổng hợp, đánh giá thực hiện các tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm… 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

phường Vân Cơ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

15.Trưởng phòng Kinh tế- Thành viên:  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai 

thực hiện phong trào gắn với cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới”, khuyến khích phát triển công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 

sản...  

- Tổng hợp, đánh giá thực hiện các tiêu chí về phát triển kinh tế, nông 

nghiệp, thủ công nghiệp, làng nghề... 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại xã 

Sông Lô. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

16. Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố- Thành viên:  



- Tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động của Hội Nông dân các cấp gắn với 

thực hiện phong trào thi đua của đơn vị mình.  

- Tổng hợp, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về nông nghiệp, nông 

thôn, phát triển kinh tế…  

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

phường Dữu Lâu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

17. Bí thư Thành đoàn - Thành viên:  

- Chủ trì phối hợp với cơ quan Thường trực chỉ đạo đoàn viên thanh niên 

từ Thành phố tới cơ sở tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện phong trào thi đua của đơn vị mình.  

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

phường Nông Trang. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

18. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố- Thành viên:  

- Chủ trì phối hợp với cơ quan Thường trực chỉ đạo hội viên từ Thành phố 

tới cơ sở tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”.  

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

phường Minh Nông. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

19. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố- Thành viên:  

- Chủ trì phối hợp với cơ quan Thường trực chỉ đạo hội viên từ Thành phố 

tới cơ sở tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” gắn với thực hiện phong trào thi đua của đơn vị mình. 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại xã 

Trưng Vương. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

20. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Thành viên:  

- Tổng hợp, đánh giá thực hiện các tiêu chí về lĩnh vực văn hóa văn  nghệ, 

thể dục thể thao… 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại xã 

Kim Đức. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

 21. Giám đốc Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì- 

Thành viên:  

- Tổng hợp, đánh giá thực hiện các tiêu chí về công tác vệ sinh môi trường, 

rác thải, phí vệ sinh môi trường… 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại xã 

Chu Hóa. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

22. Giám đốc TT Dân số KHH gia đình- Thành viên:  



- Tổng hợp, đánh giá thực hiện các tiêu chí về công tác dân số, kế hoạch 

hóa gia đình… 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại xã 

Thanh Đình.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

23. Đội trưởng Đội Thanh tra trật tự đô thị - Thành viên: 

- Tổng hợp, đánh giá thực hiện các tiêu chí về trật tự đô thị, văn minh đô 

thị, quản lý trật tự xây dựng… 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

phường Thọ Sơn.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

24. Trưởng Đài truyền thanh- Truyền hình - Thành viên:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục trên 

cổng thông tin điện tử, tăng cường thời lượng phát sóng nhằm phát hiện biểu 

dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả các điển hình tiên 

tiến trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  

- Tổng hợp, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về hệ thống Đài truyền 

thanh cơ sở…. 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại xã 

Thụy Vân. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

25. Bà Nguyễn Thị Huệ- Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành uỷ- Thành 

viên:  

- Chủ trì, định hướng về tư tưởng, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết tới 

nhân dân. Tổng hợp, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về chủ trương của 

Đảng… 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại xã 

Phượng Lâu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

26. Ông Tống Bá Nho - Phó trưởng Công an Thành phố- Thành viên: 

 - Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” trong lực lượng công an Nhân dân. 

- Tổng hợp, báo cáo danh sách các trường hợp vi phạm trong năm, đánh 

giá thực hiện các tiêu chí về anh ninh trật tự, an toàn xã hội, trọng án, tệ nạn xã 

hội… 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại 

phường Vân Phú. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

 27. Bà Trần Thị Thu Huyền- Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

Thành phố - Thành viên:  



 - Tổng hợp, đánh giá thực hiện các tiêu chí về lĩnh vực văn hóa, thông tin, 

thể thao, du lịch và gia đình… 

 - Tham mưu triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

- Theo dõi, chỉ đạo toàn diện phong trào và dự các cuộc họp bình xét tại xã 

Hy Cương.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công./. 
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