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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-BCĐ ngày 26/02/2022 của Ban Chỉ đạo 

phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Bình Gia về triển khai thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022; 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã 

Tân Vănxây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU     

1. Mục đích 

- Nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đạt được trong 

quá trình tổ chức thực hiện phong trào trên địa bàn xã những năm qua. Đồng 

thời định hướng các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 để các ban ngành 

đoàn thể đến các ban lãnh đạo thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của phong trào, góp phần thúc đẩy 

phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, bền vững. Tăng cường sự phối hợp 

giữa Ban Chỉ đạo với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nội dung của phong 

trào. 

- Huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia các hoạt động sáng tạo và xây 

dựng đời sống văn hóa, tạo điều kiện các hoạt động văn hóa phát triển, nâng cao mức 

hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

- Nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa; thôn văn hóa; cơ quan, 

đơn vị văn hóa. Chú trọng xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong gia 

đình, làng xóm; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; giữ gìn những 

giá trị văn hóa tốt đẹp; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động được triển khai đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp 

với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, điều kiện thực tế của địa phương 

và đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân. 

II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU 

STT Nội dung 
Kết quả đạt  

năm 2021 

Kế hoạch  

năm 2022 
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1 Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn 

hóa"(%) 

93,47 94 

2 Tỷ lệ thôn, khối phố văn hóa(%) 100 100 

3 Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa: (%) 

100 100 

4 Thôn, khối phố có nhà văn hóa(%) 100 100 

5 Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục 

thể thao thường xuyên (%) 

30 30 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện hiệu quả 05 nội 

dung, 07 phong trào cụ thể của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”. Gắn việc tổ chức thực hiện các nội dung của Phong trào với nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang; Nghị quyết số 14/NQ-TU ngày 04/5/2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện việc không tổ chức mời khách ăn “bữa 

phụ” trong tiệc cưới; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 10/7/2017 của UBND 

tỉnh thực hiện truyền thông phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030... 

và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương của tỉnh, huyện.. 

2. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của Nhân 

dân và cả hệ thống chính trị, huy động và khai thác tối đa các nguồn lực, có 

chính sách tạo môi trường thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây 

dựng cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa.  

3. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công bằng việc đăng ký, 

bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định 

số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng Danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Tổ 

dân phố văn hóa”;Thông tư số 08/TT-BVHTTDL ngày 04/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và 

công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa” để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.Phát 

huy tốt vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội, 

cộng đồng dân cư. 

4. Giữ vững các danh hiệu cơ quan, đơn vịđạt chuẩn văn hóa; tiếp tục 

triển khai có hiệu quả xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Kết hợp 

chặt chẽ các nội dung của Phong trào với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của xã năm 2022. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về  nội dung Phong trào và Cuộc vận 

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

truyền bằng các phương tiện thông tin như: tuyên truyền bằng loa phóng thanh, 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=05/CT-TTg
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tuyên truyền miệng lồng ghép với các cuộc sinh hoạt thôn, các tổ chức hội, tờ 

rơi, băng zôn, khẩu hiệu... Các nội dung tuyên truyền phải có tính định hướng, 

giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

7. Tham gia các lớp tập huấn về nâng cao trình độ chuyên môn cho đội 

ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác Phong trào do huyện, tỉnh tổ chức. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa - Xã hội 

- Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc theo dõi và báo cáo cấp trên kết quả thực hiện Kế 

hoạch này. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào. 

Phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, 

sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025; 

hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, 

đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở. Thực hiện tốt 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

 - Tổ chức thực hiện việc đăng ký, công nhận các danh hiệu văn hóa bảo 

đảm đúng thực chất, đúng tiêu chuẩn. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namxã 

 - Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã tuyên truyền vận động 

các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng Phong trào. 

 - Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan chỉ đạo triển khai thực 

hiện xây dựng “Gia đình văn hóa” ; “Khu dân cư văn hóa” và Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. 

 - Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, hướng dẫn tổ 

chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 gắn với biểu dương khen thưởng 

gia đình, thôn văn hóa. 

3. Đề nghị Công đoàn xã, các đơn vị trường học và Trạm y tế xã 

 Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ xây 

dựng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động trên địa bàn xã; 

Chủ động đăng ký và đề nghị công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị  đạt chuẩn 

văn hóa” năm 2022. 

4. Các ngành, đoàn thể xã và các thành viên Ban Chỉ đạo xã 
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 Phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của Kế 

hoạch đã đề ra. 

 5. Các thôn trên địa bàn xã 

 -Đề nghị các thôn tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện theo Kế 

hoạch đã đề ra. 

 - Phối hợp với các ban, ngành trong thôn tổ chức thực hiện việc đăng ký, 

đề nghị công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa" bảo đảm đúng 

thực chất, đúng tiêu chuẩn. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội. 

 Trên đây là Kế hoạch của Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” xã Tân Văn về triển khai nhiệm vụ trọng tâm phong trào 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022. Đề nghị các thành 

viên Ban chỉ đạo, các ban, ngành đoàn thể xã, các đơn vị và các thôn trên địa 

bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm trước 

ngày 25/5/2022; báo cáo tổng kết năm trước ngày 25/10/2022 gửi về ban chỉ đạo 

xã để tổng hợp và báo cáo cấp trên theo quy định./. 
 

Nơi nhận:     

- Phòng VH&TT huyện; 

- TTĐU, HĐND xã;   

- CT, PCT UBND xã;                                                              

- Các thành viên BCĐ xã;   

- Các ngành, đoàn thể xã; 

- Các đơn vị trường học;   

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VP, VHXH. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nông Ngọc Đằng 
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