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ở ñịa phương. Từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở từng ñịa bàn,
từng ñơn vị cơ sở, từng tập thể, cộng ñồng và từng hộ gia ñình, hạn chế, ñẩy lùi các
loại tệ nạn xã hội, mê tín dị ñoan, hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, ý thức
tôn trọng và chấp hành pháp luật, truyền thống nhân nghĩa, ñạo lý và những giá trị
văn hóa tốt ñẹp của cộng ñồng các dân tộc Việt Nam.
2.4. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ñoàn thể trên
ñịa bàn huyện xác ñịnh phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” là
nhiệm vụ chính trị chung của huyện, phát huy tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ ñạo
các cấp, nhất là công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào.
2.5. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương những tập thể
và cá nhân ñiển hình tiên tiến; ñúc kết rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các mô
hình tốt; ñồng thời ñề ra các biện pháp ñể tiếp tục ñẩy mạnh phong trào trong thời
gian ñến. Thường xuyên kiện toàn về tổ chức, ñổi mới nội dung và phương thức hoạt
ñộng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tế, có trọng tâm, trọng ñiểm.
2.6. Ngoài ngân sách tỉnh ñầu tư và nguồn vốn huy ñộng từ cộng ñồng, hàng
năm ñề nghị UBND huyện bố trí một tỷ lệ ngân sách hợp lý ñể xây dựng và phát triển
văn hóa; UBND các xã, thị trấn bố trí ñịnh mức chi kinh phí cuộc vận ñộng “Toàn
dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở khu dân cư” theo ñịnh mức quy ñịnh tại
Quyết ñịnh số 1508/Qð-UBND ngày 12/7/2011 của UBND tỉnh vào ngân sách cấp
mình ñể tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời
sống văn hóa”; thực hiện việc quy hoạch ñất và bố trí quỹ ñất ñể xây dựng và phát
triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; xây dựng Nhà văn hóa - khu thể
thao thôn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã ñạt chỉ tiêu ñề ra và từng bước ñạt chuẩn
theo quy ñịnh.
ðiều 2. UBND huyện có kế hoạch cụ thể chỉ ñạo triển khai và hàng năm báo
cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này.
ðiều 3. Thường trực HðND huyện, các Ban HðND huyện, các vị ñại biểu
HðND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thường xuyên giám
sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này ñã ñược HðND huyện Tuy Phong khóa VII, kỳ họp thứ 07
thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày
thông qua./.
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