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CHIIONG TRINH PHOI HqP 
V xây drng do'i sng van hóa, nâng cao hiu qua hotit  dung th dye, 

th thao cüa cong chfrc, viên chfrc, cong nhân lao dng trong các co quan, 
don v, doanh nghip giai do3n 2021 - 2026 

Can c& Nghj quylt s6 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 nám 2008 cia Ban 
C'há'p hành Trung wovig Dáng khóa X v "Tiêp ttc xáy c4mg  gial cap cong nhân 
Vit Nam th&i kj) d4y mgnh cOng nghip hoá, hiên dgi hoá dat nithc ", 

Can cii' Nghj quylt sO' 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 nám 2014 cüa Ban 
Ch4v hành Trung irong Dáng v "Xáy dmg và phát trié'n van hóa, con ngzthi 
Vit Nam dáp &ng yêu cáu phát trié'n bn vi?ng dat nithc "; 

Can ciNghj quyê't sO' 02-NQ/TWngay 12 tháng 6 nám 2021 cza B3 C7iInh 
trj ye' ddi mái tO' chüv và hogt d(3ng COng doàn Vit Nam trong tInh hInh mài, 

Can cii' Luat GOng doàn, Diu l COng doàn Vit Nam quy djnh chic 
náng, nhim vy cia tO chj'c COng doàn Viêt Nam, 

Can ci Nghj djnh sO' 79/2017/ND-CF ngày 17 tháng 7 nám 2017 cia 
CI'zInh phi quy djnh chü'c náng, nhim vy, quyn hgn và ccr cáu tO chzèc cña Bô 
Van hoá, ThO' thao và Du ljch; 

Can cii' Chi thj sO' 16/C T-TTg ngày 14 thán 6 nám 2021 cza Thu tzthng 
CiiInh phi v dam báo vic lam bn vth'zg, náng cao mu'c sOng, cái thin diêu 
kin lam vic cia cOng nhân lao dc5ng, 

B Van hóa, Th thao. và Du ljch và Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam 
thng nht ban bath ChuangtrInJ-i phi hçp v xây drng d?ñ sng vn hóa, nãng 
cao hiu qua hot dng th diic, the thao cüa cong chüc, viên chi.'rc, cong nhân 
lao dng trong các c quan, dn v, doanh nghip giai doan 2021-2026 (sau day 
gçi tat là Chucmg trInh phi hqp) vâi các ni dung chinh nhix sau: 

I. MIJC DICH, YEU cAu 
1. Myc dIch 

- Tang cung sir ph& hçip giüa B Van hóa, Th thao và Du ljch vi Tng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam dê thirTC hin có hiu qua chü tnrcing, duäng 1cM 
cüa Dãng, chInh sách pháp 1ut cüa Nha rnxâc v vAn hóa, th thao và du ljch 
trong các ca quan, don vi, doanh nghiêp. 

- Tuyên truyn, pM bin nãng cao nhn thüc v xây dirng np sang vn 
minh; to chüc hiu qua hott dng xay dimg diii sang van hóa, dáp (mg thu cu 
huO'ng thii cüa cong chime, viên chime, cong than lao dng; tmng bixâc xay dmng 



"Vn boa doanh nghip" trong các doanh nghip có th chirc Cong doàn. Chü tr9ng 
den trách nhim cüa ngizii lãnh dao trong các Co quan, don vj, doanh nghip. Dy 
manh các phong trào thi dua ye van boa, phong trào xay dmg co quan, don vi, 
doanh nghip dat chuân van hóa. 

2. Yêu cu 

- Chixcing trInh phi hçip phái dixcic cii th boa bng k hoach;  xác djnh 
muc tiêu Cu the, cO trçng tam, trçng dim; da dng ye hInh thcrc, phong phii ye 
nti dung, phü hcip vâi trng dja phixong, ngành ngh& di tucrng d.c thU, dam bâo 
thit thirc, hiu qua. Djnh k' so kt, tng kt, biêu discmg khen thuâng kjp thai. 

- Chixong trInh pMi hçrp phãi xác djnh rô trách thim cUa trng Co quan, 
nh.t là các don vi d&u mi và co ch ph6i hcip trong qua trInh trin khai thrc 
hin nhiêm vu. 

II. NQI DUNG PHOI HP 
1. Thông tin, tuyên truyn v các chü trixong, dtrang Mi cüa Dãng, chInh 

sách pháp lut cüa Nhà nuâc; chuong trInh, kê hoach hoat dng cüa ngành Vn 
hóa, th thao và du ljch và to chüc Cong doàn ye xây dung d?i song van boa, 
nâng cao hiu qua boat dng the d1ic, th thao trong cong chüc, viên chüc, Cong 
nhân lao dng. 

2. Tuyên truyn vn dng cong chirc, viên chirc, cong nhân lao dng tIch circ 
h9c tp nâng cao trInh d, chInh tn, bik biêu pháp lut, chuyên mon nghip vi, tay 
ngh& k5 näng sang, tác phong lao dng cOng nghip gän vài vic thrc hin np 
sang vn minh trong vic cuOi, tang, l hi và trong sinh hoat  cong dng. 

3. Nâng cao hiu qua phong trào "Toàn dan doàn kt xây dmg dâi sng 
van hóa"; süa di, b sung tiêu chI xây dirng co quan, don vj, doanh nghip vn 
hóa; trin khai hiu qua giãi thi.r&ng "Doanh nghip tiêu biêu vi ngixii lao dng", 
xây drng B tiêu chI v "Van boa doanh nghip". 

4. T chirc t& the hoat  dng van hóa, vAn ngh, th diic th thao; xây 
dimg tü sách, thi.r vin tai  CáC co quan, don vj, doanh nghip; khuyn khIch thói 
quen d9c sách, rèn luyn the d%lc the thao nãng cao sirc khOe, phOng, cMng bnh 
nghê nghip, phát triên các cau lac  b so thIch dáp üng thu câu và nâng cao dOi 
sng vAn bOa tinh th.n trong Cong chüc, yiên chirc, cong nhân lao dng. 

5. Trin khai nhân rng các mô hInh dim v van bOa, th thao và gia dInh 
trong cOng chc, viên chüc, cong nhân lao dng nhix bài tp the di,ic giüa giO, 
dim sinh boat van hóa, dam cithi tp th& gia dInh cong than van boa, van hOa 
d9c và các boat  dng van boa trrc tuyn. 

6. D xut giAi pháp phát huy the ngun 1rc xA hi d du tu phát trin 
thiet ch van hóa, nâng cao chat krqng, hiu quA hoat dng cüa h th6ng 

Cung van boa, Nba van bOa lao dng; kin nghj các co ch chinh sách nhm tao 
diu kin v thai gian, kinh phi, dja dim d cOng ch(rc, viên chüc, cOng nhán 
lao dng duc tham gia các boat dng van bOa, th thao và du ljch. 

2 



III. PHAN CONG NHIM VJ 
A 1. B9 Van hoa, The thao va Du 1ch 

- Chi dao các Sâ Vn hóa, Th thao và Du ljch, So Vn boa và Th thao, ca 
quan, don vj quãn 1 vn boa, vn ngh, gia dInh, th diic, the thao và du ljch các 
cap phi hcip chat chê vOi Cong doàn clIng cap thjc hin t& chucrng trInh phôi hçrp. 

- Cung cp thông tin, tài lieu, k phm; h trçl chuyên mon v lTnh vrc vAn 
hóa, th thao giüp Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam trong các hoat dng 
truyn thông, bM duông, tp hun cho cn b Cong doan. 

- H trçl Tng Lien doàn Lao dng Vi@ Nam v chuyên môn, nghip vi 
nãng cao hiu qua hoat dng các thit ch van hóa cüa t chirc Cong doàn; phi 
hçp th ch'rc các hot dng biu din ngh thut, hi thi, hi din, hi thao, du ljch 
cho cong chirc, viên chrc, cOng nhân lao dng. 

- Ph& hqp vOi Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam xây dijng và tuyên 
.truyn ni dung B tiêu chI "VAn hóa doanh nghip". Tiép tic kin nghj dua 
danh hiu "Co quan vAn hóa", "dun vj van hóa", "doanh nghip van hOa" vao 
Lust Thi dua, khen thu&ng. 

2. Ting Lien doàn Lao dng Vit Nam 
- Chi dao  các cp cong doãn cAn cü chirc nang, nhim vii và tmnh hInh 

thirc t d xây drng k hoach phi hçip vOi ngành Van hóa, Th thao và Du ljch 
t chüc trin khai hiu qua ni dung Chuxmg trInh ph& hçip. 

- HuOng dn các cp cong doàn trMn khai các mô hInh dim v xây dirng 
dOi sng van hóa. Tuyên truyn vn dng doàn viên cong doan, nguäi lao dng 
tIch cTc tham gia phong trào xây dmg gia dInh van hóa, cu quan, dun vj, doanh 
nghip van hOa. 

- Di mOi nâng cao hiu qua h thng Cung vAn hóa, Nhà van boa lao 
dng do Cong doàn quail l; nghiên cm, hen nghj các co ché chInh sách uu dAi 
tao diu kin v thi gian, kinh phi, dja dim d cOng ch(rc, viên chrc, cong 
nhan lao dng duqc thaifl gia các hoat dng van bOa, th thao và du ljch. 

- Ph& hçp vOi ngânh VAn boa, Th thao và Du ljch th chüc các hoat dng 
biêu diên ngh thuat,  din ãnh, the diic, the thao, du ljch cho cong chüc, vien 
chüc, cOng than lao dng; uu tiên cong nhãn lao dng tai  các khu cong nghip, 
khu ch xuat. T chüc các lOp tp hun chuyên môn, nghip v11 v vAn bOa, th 
thao, du ljch cho can b cong doàn. 

- Nghiên cru sàa di, b sung tiêu chI, quy trinh thrc hin xây dirng co 
quan, dun vj, doanh nghip dat  chun vAn boa; triên khai hiu qua giài thuOng 
"Doanh nghip tiêu biêu vi ngixOi lao dng". 

lv. KINII Pm THU'C HIN 
1. Kinh phi thirc hin Chi.rong thnh ph& hçip duçic bé tn trong dir toán chi 

ngãn sách nhà nuOc hang nAm cüa B VAn boa, Th thao và Du ljch, Tng Lien doàn 
Lao dng Vit Nam và các cu quan, don vj, dja phucing theo quy djnh. 
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TICH 

yen DInh Khang 

2. Can cü nhim vii duqc giao tai  Chucing trInh phi hap nay, các Ca 
quan, dan vj, dja phisang chü dng l.p dir toán chi hang näm, trInh ca quan có 
thâm quyên phé duyt. 

3. Các ngun kinh phI hcip pháp khác. 

V. TO CHIJC THUC HIN 
1. Bô Van hóa, Th thao và Du ljch giao Cic Van hóa co s; Tng Lien 

doàn Lao dng Vit Nam giao Ban Tuyên giáo là hai dan vj du m& tnjc tip 
giiip vic Lânh dto B Vn hóa, Th thao và Du ljch và Tng Lien doàn Lao 
dng Vit Nam to chüc trin khai hithng dan, don dc thc hin Chuang trInh 
phi hap; kim tra, giám sat, phân bin xA hi, tham gia gop kin d6i vói các 
cap chInh quyên và Ngành van boa, the thao, du ljch ye tInh hInh thrc hin các 
hot dng vn hóa, van ngh, gia dInh, th diic, th thao và du ljch cüa cong 
chüc, viên chirc, cong nhãn lao dng. Dê xuât khen thithng cho các t.p th, cá 
nhân có thãrih tich xut sic. Hang näm, can cü vào ni dung Chuang trInh phi 
hap xay dirng k hoach, hng ghép t chirc trin khai các hoat dng ciii th. 

2. Djnh kS'  vào tháng 11 hang näm, các ca quan, dan vj thuc Bô Van 
hóa, Th thao và Du ljch và Tng Lien doàn Lao dt)ng Vit Nam có báo cáo kt 
qua thirc hin d phiic vi cong tác tong hap, dánh giá. To chüc sa két, dánh giá 
rut kinh nghim trong vic th'çrc hin Chixang trInh phôi hap vào nàm 2023 và t 
chüc tng kt vào nam 2026. 

3. Chisang trInh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k. Trong qua trInh t 
chIrc thirc hin, nu có nhttng van dê phát sinh khó khän, vuàng m&c, d nghj cac 
ca quan, dan vj phãn ánh v BO Van hóa, The thao và Du ljch (qua Ciic Van hóa 
ca s) và Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (qua Ban Tuyên giáo) d hithng 
dn thc hin hoc báo cáo LãIIh do hai Ca quan xem xét, giâi quyêt./. 

TM. DOAN CHU TICH BQ TRU'ONG 
TONG L - LAO BONG VIT NAM BQ VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 

Noiinhân: 
- Cáe d/c Thu trithng, Cc, Vii - B VHTTDL; 
- Thr?ing trirc DCT Tng Lien doàn Lao dng VN; 
- LDLD tinh, thành phô trirc thuc TW (do thirc hin); 
- Si VHTTDL, S& VH và TT, Sâ Du ljch cac tinh, 
thanh pho trrc thu9c TW (de thirc hiçn); 
- Luu: VT, Tng LDLDVN, VP, BO VHTTDL.300b 
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