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Ninh Thuận, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

 

Ngày 22/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong “Xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Để tiếp tục xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; 

khơi dậy khát vọng phát triển quê hương phồn thịnh, tạo ra sức mạnh tổng hợp 

trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, 

tạo bứt phá để xây dựng Ninh Thuận sớm trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực 

và cả nước.  

Thực hiện Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU, ngày 14/11/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 22/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường 

vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ 

sở thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường quán triệt, tuyên truyền những 

nội dung cơ bản của Chỉ thị 34-CT/TU về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tiếp tục đẩy mạnh quán 

triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước”, Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị và Chương trình 

hành động số 282-CTHĐ/TU, ngày 16/9/2014 của Tỉnh ủy, Thông báo kết luận số 

599-TB/TU, ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong việc 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hoá, 

con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; văn hoá 

là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội 

sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từng bước làm thay 

đổi tư duy, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tầng lớp Nhân 

dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển văn hóa, con người trong đời sống 

xã hội, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động thực tiễn; chú trọng 
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xây dựng văn hóa và con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, với những đặc 

trưng riêng có, thực sự trở thành nguồn lực quan trọng để thực hiện mục tiêu xây 

dựng tỉnh Ninh Thuận phát triển bền vững. 

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng; coi trọng xây dựng văn hoá từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước và các 

đoàn thể chính trị, xã hội, coi đây là nhân tố, là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

toàn Đảng bộ khối. Triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 

19/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của 

cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

3. Tập trung xây dựng con người Ninh Thuận từng bước hoàn thiện về đức - 

trí - thể - mỹ, thấm nhuần truyền thống lịch sử cách mạng của cha ông, có nhân 

cách cao đẹp, trí tuệ, tinh thần tự lực tự cường và khát vọng vươn lên; phát huy cao 

độ truyền thống lịch sử, giá trị của các di sản văn hóa, tiềm năng, lợi thế..., tạo ra 

nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm 

bản sắc Ninh Thuận, phù hợp với xu thế thời đại; khuyến khích tăng trưởng kinh tế 

bền vững, hiệu quả, tạo việc làm ổn định, thu nhập cao và bền vững cho tất cả mọi 

người; góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, cải thiện chất lượng cuộc 

sống, bảo đảm an sinh xã hội và các vấn đề phúc lợi xã hội. 

- Rà soát nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy 

định về giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Ninh Thuận trên nền tảng giá trị 

văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cuộc 

cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thích ứng với tác động của 

biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng hoảng. 

 - Chú trọng tới các tiêu chuẩn về nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn 

trọng pháp luật; tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, 

truyền thống văn hoá cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, giáo dục, 

khoa học vào việc xây dựng con người Ninh Thuận có thế giới quan khoa học, có 

nhân cách, lối sống đẹp với những đức tính: Có tinh thần yêu quê hương, đất nước, 

lòng tự hào dân tộc, ham học hỏi, có ý chí tự lực tự cường, phấn đấu vì lợi ích 

chung; có lối sống lành mạnh, trọng nghĩa, trọng tình, cần cù, trung thực, đoàn kết, 

sáng tạo, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng, tự trọng, tự chủ, 

hiểu biết sâu sắc, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, dân tộc; 

xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, 

“Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”. 

- Khẳng định, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn; tăng cường 

thể lực, tầm vóc, thẩm mỹ, nâng cao dân trí, tích cực bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm; 

chấn chỉnh kịp thời việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá tư 

tưởng duy tâm thần bí, thực hành mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự; đấu tranh 
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đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự lạc hậu ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong mĩ tục của 

người Ninh Thuận; gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng 

sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó chú trọng các phong trào: Xây dựng khu phố 

văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,  văn 

hóa, Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tân gia, mừng thọ, lễ hội... Thực hiện 

tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đề cao vai 

trò, trách nhiệm và các giá trị văn hoá tốt đẹp của gia đình trong việc nuôi dưỡng, 

giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi, cùng với nhà trường giáo dục, hình thành nhân 

cách, đạo đức trong sáng và kỹ năng ứng xử xã hội văn minh. 

5. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa. 

Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền 

thống văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, khích lệ sáng tạo các giá trị 

văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa quê hương. 

Tăng cường tổ chức, đăng cai các hoạt động (sự kiện) văn hóa, thể thao và du lịch 

với quy mô quốc gia và quốc tế; phát huy các di sản văn hóa đã được UNESCO 

vinh danh, góp phần quảng bá hình ảnh và con người Ninh Thuận; chú trọng tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, đảm bảo sự công bằng trong hưởng 

thụ văn hóa của mọi người dân; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 

văn hóa nông thôn, văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quan tâm 

chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân, người lao động trong 

các khu, cụm công nghiệp. 

 6. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu 

rộng những nội dung cơ bản Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 22/10/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong “Xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” đến 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp.    

(Gửi đính kèm Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 22/10/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy). 

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bắc 
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