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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 18/02/2022 của Ban Chỉ đạo huyện 
Ninh Giang về triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” năm 2022; Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 15/3/2022 của Ban Chỉ đạo xã về 
triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai 
đoạn 2022-2025.

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Hồng 
Phong xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của nhà nước về Phong trào gắn với các cuộc vận động, phong trào 
thi đua khác nhằm duy trì, phát huy kết quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” đã đạt được năm 2021, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, 
hiệu quả của phong trào năm 2022, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho 
nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền 
trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào. Đẩy mạnh công tác phối hợp đồng bộ, 
thường xuyên, linh hoạt giữa các ngành, các cấp trong triển khai các kế hoạch thuộc 
Phong trào. 

2. Yêu cầu 
Tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; lồng ghép với các nội 
dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
1. Chỉ tiêu. 
- 90% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hằng năm; 
- 4/4 Thôn giữ vững danh hiệu Làng văn hóa hằng năm; 



- Cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 
- Tỷ lệ số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 45% trở lên; 
- Có từ 80% trở lên đám cưới, đám tang thực hiện nếp sống văn minh. 
2. Nhiệm vụ trọng tâm 
2.1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa 

theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải 
Dương lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; trọng tâm thực 
hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 11/02/2022 của UBND huyện về triển khai thực 
hiện Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 23/11/2021 của Huyện ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ xã lần thứ XXVII, Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 15/3/2022 của UBND xã về 
triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai 
đoạn 2022 – 2025. 

2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật có liên quan 
đến thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; nội dung, 
hình thức, phương pháp tuyên truyền phải có sự đổi mới dễ nghe, dễ hiểu, dễ thuộc. 
Phấn đầu từng bước xây dựng hình ảnh, thương hiệu văn hóa của người Hồng Phong 
phát triển toàn diện, có tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, khát vọng phát triển, đạo 
đức, lối sống và nhân cách tốt. Đồng thời triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản 
về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, việc thực hiện 
hương ước, quy ước tại các thôn. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang ở các thôn cần phải có sự chuyển biến mạnh hơn nữa, nhất là trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay. 

2.3. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động 
các thiết chế văn hóa, thể thao ở xã và các thôn; phát huy hiệu quả công năng sử dụng, 
đáp ứng các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân; quan tâm đến sinh hoạt đời 
sống văn hoá, thể thao là đối tượng công nhân lao động. 

2.4. Nâng cao chất lượng và giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình hiện nay, cảnh 
báo, ngăn chặn kịp thời nguy cơ các giá trị truyền thống trong gia đình có hiện tượng 
xuống cấp; cảnh giác trước các tệ nạn xã hội, mê tín hiện đang tiếp tục xâm nhập, len lỏi 
vào từng gia đình với mức độ ngày càng hết sức tinh vi. Tiểu Ban Chỉ đạo các thôn cần 
tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an viên, phối hợp công an xã trong 
việc bám sát địa bàn thôn để ngăn chặn, phát hiện và xử lý những vi phạm nếu có. 

2.5. Tiểu Ban Chỉ đạo các thôn; các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thôn 
tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động; quan tâm đào tạo, 
bố trí đội ngũ cán bộ thôn phụ trách công tác văn hoá, gia đình đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá gia đình. 

2.6. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền dành nguồn kinh phí hợp lý để 
đầu tư cho phát triển văn hoá nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từng thôn cần phải xác 



định các công trình cụ thể để vận động cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia 
đóng góp xây dựng góp phần duy trì phong trào hoạt động ở các thôn. Trước mắt, cần 
ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết 3 chế văn hóa - thể thao và phát triển đời sống 
văn hóa các thôn. 

2.7. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng môi trường và đời sống văn hoá 
lành mạnh gắn với 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”. 

2.8. Tiểu Ban chỉ đạo các thôn tiếp tục rà soát việc thực hiện Nghị định số 
122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn, quy trình 
xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa; danh hiệu thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; Quyết 
định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực 
hiện hương ước, quy ước. 

2.9. Tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo tiếp tục thực 
hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan an toàn về an ninh trật 
tự” 

2.10. Tổ chức xây dựng các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phấn đấu có thành 
tích danh hiệu 5 năm giai đoạn 2018 - 2022 đề nghị UBND tỉnh công nhận. 

2.11. Giao Công chức Văn hoá và Thông tin thực hiện: 
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi 

hành vi về phòng chống bạo lực gia đình nhân các ngày kỷ niệm 20/3, 28/6, 25/11…  
- Cử đội ngũ cán bộ bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn, trưởng ban công tác mặt trận 

thôn Tham gia các lớp tập huấn về công tác nếp sống văn hoá và gia đình. Tham dự các 
hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", 
nghiệp vụ xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ 
đạo tỉnh, huyện tổ chức. 

III. KINH PHÍ 
Kinh phí thực hiện nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” các cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-
BTC-BVHTTDL giữa Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa”. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Công chức Văn hóa và Thông tin (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo)
- Hướng dẫn, đôn đốc các tiểu Ban Chỉ đạo Phong trào các thôn triển khai thực 

hiện các văn bản, kế hoạch về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” của Trung ương, của tỉnh và của huyện, xã. 



- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và phối hợp thực hiện các 
nhiệm vụ khác có liên quan.

- Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động với Ban Chỉ đạo 
huyện về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và UBND xã. 

2. Các thành viên Ban chỉ đạo phong trào xã 
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành đã được phân công tại Kế hoạch số 

20/KH-BCĐ ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” xã về triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Hồng Phong giai đoạn 2022- 2025, tích cực 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch này. 

3. Tiểu Ban chỉ đạo các thôn 
- Xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, tổ chức thực hiện đồng bộ và toàn diện các 

nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 đến 
các xóm dân cư, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. 

- Thực hiện triển khai việc đăng ký các danh hiệu văn hóa và bình xét, công nhận 
danh hiệu gia đình văn hóa đảm bảo khách quan, chất lượng theo đúng quy định; đề nghị 
công nhận danh hiệu làng đạt chuẩn văn hóa. 

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện 
hương ước, quy ước vào hoạt động của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa". 

4. Chế độ báo cáo 
Tiểu Ban Chỉ đạo các thôn xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện bằng 

văn bản và gửi về Ban Chỉ đạo xã (qua Công chức Văn hóa và Thông tin), Ban Chỉ đạo 
Phong trào các xã xây dựng báo cáo Ban chỉ đạo huyện.  

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xã): báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6/2022; 
báo cáo năm trước ngày 10/12/2022.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” năm 2022 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” xã Hồng Phong. Đề nghị các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo phong trào xã, 
Trưởng các thôn trong xã căn cứ Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.   
Nơi nhận:
- Phòng VHTT huyện; 
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã; 
- Lãnh đạo UBND xã; 
- Các thành viên BCĐ xã; 
- Trưởng các thôn trong xã; 
- Đài TT xã;
- Lưu VT.

TM BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND
Đặng Huy Hiến
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