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HƯỚNG DẪN  

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH NĂM 2021” 

  

Thực hiện Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 8 tháng 6 năm 2021 của 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Cuộc 

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

Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phủ Thông hướng dẫn thực hiện 

Cuộc vận động trên địa bàn thị trấn như sau: 

1. Thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động 

1.1.  Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo 

bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. 
Vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn 

lên làm giàu hợp pháp; thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư; hiến đất, 

góp công xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. 

Vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh 

thực phẩm an toàn; thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng và sản xuất. Vận động người 

thân ở xa quê đóng góp xây dựng quê hương, đóng góp, ủng hộ quỹ “Vì người 

nghèo”, các chương trình, dự án và hỗ trợ từ cộng đồng để giúp các hộ nghèo nâng 

cấp nhà ở, cải thiện đời sống. 

Ở nông thôn, vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông 

nghiệp kiểu mới; hỗ trợ tổ chức liên kết giữa các hợp tác xã và hộ nông dân với 

doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả; phát 

triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; phát huy nghề truyền thống của địa phương; 

tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất lao động và 

hiệu quả kinh tế. 

Ở đô thị, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch đô 

thị; phát triển, đa dạng hoá ngành nghề dịch vụ và sản xuất kinh doanh, bảo tồn và 

phát triển ngành nghề truyền thống; vận động nhân dân thực hiện văn minh và đạo 

đức trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, không bán hàng không có xuất xứ theo quy 

định của pháp luật, hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

1.2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát 

triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn 

hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, xây dựng 

người Phủ Thông giàu lòng nhân ái, văn minh. 
Vận động nhân dân  tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội; mỗi hộ gia đình có trách nhiệm trong việc xây 



dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn. Vận 

động nhân dân tham gia cùng Nhà nước từng bước củng cố, xây dựng và hình thành 

các Trung tâm hoạt động cộng đồng có hiệu quả. 

  Tiếp tục phối hợp thực hiện duy trì chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập 

giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở, giúp đỡ, động viên học sinh có hoàn cảnh gia 

đình khó khăn vươn lên trong học tập; khuyến khích học nghề, tích cực xây dựng xã 

hội học tập và khuyến khích phát triển tài năng. 

Vận động nhân dân tập luyện thể dục, thể thao; chủ động phòng, chống các 

dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe; thực hiện tốt công tác dân số- kế hoạch hoá gia đình; 

tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động “Vì sức 

khỏe cộng đồng”. 

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý uống nước 

nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, 

phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ 

thiện, giúp đỡ gia đình bị thiên tai, người bị nhiễm chất độc da cam- dioxin, người 

già yếu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý 

tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách, tạo sự chuyển biến về 

nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực thi pháp luật; tự hào tôn vinh 

truyền thống lịch sử, văn hóa các dân tộc; xây dựng văn hóa cộng đồng, vận động 

nhân dân thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, tạo sự chuyển biến rõ nét nếp 

sống văn minh; bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của nhân 

dân các dân tộc và cộng đồng. 

Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, gắn các hoạt động văn hóa với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; xây dựng nếp sống người Phủ Thông chấp hành pháp luật, sống 

nghĩa tình, nhân ái, vì mọi người, nói lời hay, làm việc tốt, phong cách đẹp… 

1.3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. 
Vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ 

môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường; 

trồng cây xanh; xây dựng các mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm, 

khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp. Hướng dẫn để người dân biết cách ứng phó với 

biến đổi khí hậu và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ 

môi trường. Ở nông thôn, vận động nhân dân thu gom rác thải đúng nơi quy định, 

trồng cây xanh, bóng mát; quy hoạch vườn, ao, chuồng và các công trình vệ sinh, 

nhà tắm đảm bảo mỹ quan và môi trường. Ở đô thị, vận động nhân dân giữ gìn cảnh 

quan sạch, đẹp; phân loại và thu gom rác thải đúng quy định; xây dựng, bảo vệ các 

điểm sinh hoạt văn hóa công cộng. 

Vận động nhân dân giữ gìn, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa 

dạng sinh học; phát huy hiệu quả các hoạt động tự quản của cộng đồng trong việc 

giám sát công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên thiên nhiên của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở địa phương; sử dụng các sản phẩm thân thiện với 

môi trường; sử dụng đồ dùng tiết kiệm năng lượng. 

   1.4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 



Vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ phố; 

sống và làm việc theo pháp luật,tích cực phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; 

giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật về an 

toàn giao thông; vận động nhân dân cam kết không sử dụng chất cấm, thuốc kháng 

sinh quá quy định trong chăn nuôi; không sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực 

phẩm sai quy định, cam kết không kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn; 

không tàng trữ vật liệu nổ trong gia đình; thực hiện nghiêm các quy định về phòng 

cháy, chữa cháy. 

Phát huy vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa 

trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư. 

1.5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã 

hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. 
Tích cực nghiên cứu và nâng cao chất lượng phản biện của MTTQ. Phát huy 

vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hoạt động của 

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đạt hiệu quả cao. Tích cực 

tham gia góp ý với cán bộ đảng viên, với chi bộ, chi đoàn, chi hội các đoàn thể trong 

các cuộc họp khu dân cư và sinh hoạt đoàn thể; giám sát chính quyền cơ sở trong 

việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Tích cực đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, 

đảng viên; đấu tranh với các phần tử lợi dụng dân chủ, có hành vi gây rối trật tự xã 

hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp thương giữa Ban Thường 

trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phủ Thông chủ trì phối 

hợp với các tổ chức thành viên hiệp thương phân công trách nhiệm thực hiện theo 

hướng: 

- Mặt trận Tổ quốc: Chủ trì phát động Cuộc vận động; phân công theo dõi, 

tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện; tập hợp ý kiến của nhân dân đề xuất với Đảng, 

Nhà nước về chủ trương, cơ chế, chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền 

vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tuyên 

truyền trong đoàn viên, hội viên và vận động, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động 

phù hợp với đặc thù của tổ chức; đề xuất biện pháp cụ thể, phù hợp với tổ chức 

mình để tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị; hướng dẫn các cấp Đoàn, Hội có các hoạt động hỗ trợ, giúp 

đỡ các hộ nghèo ở các thôn, bản, tổ dân phố và tương đương; phấn đấu tất cả hộ 

nghèo đều có một tổ chức hỗ trợ, tư vấn thoát nghèo. 

3. Phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền trong tổ chức thực hiện, nâng cao 

chất lượng việc công nhận các danh hiệu thi đua ở khu dân cư 
   - Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy 

ban nhân dân hướng dẫn tổ chức việc đăng ký, thực hiện và công nhận danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”  trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”, đảm bảo thể hiện rõ trách nhiệm của chính quyền, của 



cơ quan quản lý Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc; đồng thời 

đảm bảo tính thực chất của việc bình xét, công nhận các danh hiệu, tạo tác dụng lan 

tỏa trong xã hội, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua. 

- Đối với các khu dân cư tuyên truyền, vận động để nhân dân đoàn kết tiếp tục 

cùng Nhà nước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất để tăng mức 

độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; đảm bảo chất lượng môi trường nông 

thôn; nâng cao đời sống văn hóa nông thôn; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  của MTTQ thị trấn Phủ Thông trong năm 

2021. 

 

 Nơi nhận: 
- TT Đảng uỷ; 

- UBND thị trấn; 

- Ban CTMT các Thôn Phố; 

- Các tổ chức thành viên; 

- Lưu MTTQ. 
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