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UBND XÃ THĂNG LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ XÂY DỰNG CƠ QUAN VĂN HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-UBND                                                       
          
  Thăng Long, ngày       tháng 12 năm 2021         

KẾ HOẠCH 
Xây dựng cơ quan văn hoá năm 2022

Căn cứ Hướng dẫn số 1484/HD-BCĐ ngày 17/9/2919 của Ban chỉ đạo 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hải Dương hướng dẫn công 
nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá xã Thăng Long xây dựng kế 
hoạch về việc xây dựng cơ quan, đơn vị  đạt chuẩn văn hoá năm 2022 theo các nội 
dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Xã Thăng  Long là xã thuần nông, đội ngũ cán bộ, CNVC, lao động của xã 
luôn hăng hái, nhiệt tình với công việc được giao. Thực hiện theo quyền hạn, xây 
dựng nội quy cơ quan, xây dựng các chương trình hành động, hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. Xã Thăng Long có 16 đồng chí biên chế theo Nghị định 92 
của Chính phủ; 03 đồng chí cán bộ theo chức danh định biên; có 5 đồng chí cán bộ nữ; 
35 đồng chí cán bộ hoạt động không chuyên trách. Về trình độ chuyên môn: Đại học là 
16 đồng chí, Cao đẳng 0 đồng chí, Trung cấp 10 đồng chí.Trình độ chính trị Cao cấp 02 
Đ/c, Trung cấp 13 Đ/c, sơ cấp 11 Đ/c.

Năm 2022 nhiệm vụ chính trị của hệ thống chính trị cơ sở là xây dựng Nghị 
quyết, chỉ đạo thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng 
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

* Thuận lợi. Là một xã có truyền thống đoàn kết, nhân dân cần cù lao động 
và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp Luật của Nhà nước, tình 
hình kinh tế xã hội ổn định, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ, 
chính quyền và các cơ quan, Ban ngành đoàn thể luôn đoàn kết thống nhất, nhiều 
năm liên tục được công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh.

* Khó khăn: Là một xã thuần nông nên việc cán bộ, công chức thực hiện 
nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách, các việc liên quan đến 
người dân còn gặp khó khăn.

II. MỤC TIÊU: 
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Xây dựng Đơn vị đạt chuẩn văn hoá trong cơ quan, đơn vị  là một sinh hoạt 
chính trị sâu rộng, có tác động lớn đến tâm tư tình cảm và nâng cao ý thức rèn 
luyện về năng lực, phẩm chất đạo đức của mỗi thành viên.

Phát huy sức mạnh đoàn kết tương trợ xây dựng đời sống, đạo đức, nâng cao 
trình độ chuyên môn, năng lực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, đồng thời 
làm nền tảng cho việc thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước.

Thông qua việc xây dựng Đơn vị đạt chuẩn văn hoá đẩy mạnh, củng cố và 
đưa hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan đi vào chiều sâu làm nòng cốt phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức trong đấu tranh chống tiêu cực, 
chống văn hoá phẩm độc hại.

 Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ hoá ở đơn vị 
UBND xã

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Tiêu chuẩn 1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a. Nội dung:

UBND xã và công đoàn cần phải xây dựng kế hoạch các phong trào thi đua 
thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, thường xuyên đánh giá sơ kết, tổng kết theo đợt 
để  góp phần hoàn thành, hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm.

Xây dựng kế hoạch vận động  cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự 
trau dồi kiến thức chuyên môn và bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Vận động CB, CC, VC thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công 
chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng các hoạt động dich vụ công theo quy định của pháp 
luật; Có kế hoạch phát động viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong công tác 
để nâng cao chất lượng. 

b. Chỉ tiêu:

Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn 
thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm;

80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học 
các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; 

Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy 
định của pháp luật;

Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ được giao;

 Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.
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* Chỉ tiêu phấn đấu:

Đảng bộ: Trong sạch Vững mạnh. 

UBND xã: Tập thể Lao động Xuất sắc

Công đoàn: Vững mạnh

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thi đua theo từng quý, từng năm.

100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nghĩa vụ theo quy định của 
pháp luật;

Có ít nhất 2 sáng kiến; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn;

Có 80% CB, CC, VC đạt Lao động Tiên tiến.

15% CB, CC, VC đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

Tiêu chuẩn 2. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công 
sở:

a. Nội dung:

Thường xuyên tuyên truyền về các quy định về thực hiện nếp sống văn 
minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Có kế hoạch vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động không mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa 
phẩm độc hại, không có hành vi mê tín dị đoan.

Tổ chức tốt sinh hoạt trong đơn vị đúng nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy 
chế làm việc. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, 
giúp nhau cùng tiến bộ.

Có kế hoạch tuyên truyền vận động không có CB, CC, VC hút thuốc lá trong 
phòng làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch 
sự.

Tổ chức tốt kế hoạch xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, bài trí 
khuôn viên công sở theo đúng quy định.

Công đoàn phối hợp với UBND xã vận động đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt 
động có hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao trong đơn vị, tham gia tổ chức tốt 
phong trào VHVN-TDTT trong CNVCLĐ với huyện và tại  đơn vị.

b. Chỉ tiêu:

100% CB, CC, VC không vi phạm đạo đức, tích cực tham gia cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có lối sống văn minh lịch 
sự, có tác phong làm việc năng động sáng tạo, chất lượng, hiệu quả cao.

Tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. 100% CB, CC, VC và 
người lao động trong cơ quan và gia đình không có người mắc các tệ nạn xã hội; sử 
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dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, tuyên truyền và thực hiện các hành 
vi mê tín dị đoan.

Tổ chức và chỉ đạo 100% CB, CC, VC  thực hiện tốt quy chế dân chủ trong 
cơ quan và nội quy, quy chế làm việc, xây dựng nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng 
tiến bộ.   

Thực hiện tốt nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội. 

100% CB,VC không vi phạm các qui định của cơ quan, không hút thuốc lá 
trong phòng làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc; đảm bảo trang 
phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; thường xuyên bài trí 
khuôn viên công sở theo đúng quy định, có tủ sách pháp luật để nâng cao kiến thức 
pháp luật cho cán bộ giáo viên.

100% CB,VC  tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức; tích cực hưởng ứng các hoạt 
động từ thiện, nhân đạo. 

Tiêu chuẩn 3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà Nước:

a. Nội dung:

Thường xuyên tuyên truyền vận động CB, CC, VC  chấp hành nghiêm 
đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy 
định của địa phương, tuyệt đối không để trường hợp vi phạm kỷ luật, khiếu kiện 
vượt cấp xảy ra trong cơ quan.

Thực hiện tốt cải cách hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách 
Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao,  không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; 
tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

b. Chỉ tiêu:

100% cán bộ, công chức  nắm vững, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương.

Không có cán bộ công chức vi phạm pháp luật

100% cán bộ, công chức thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình

Thực hiện đảm bảo cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có tình trạng 
khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng trong đơn vị.

II. Về tổ chức chỉ đạo thực hiện:

1.  Ban điều hành:
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Thành lập Ban chỉ đạo phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn 
hóa của xã năm 2022 trong đơn vị gồm các (ông), bà có tên sau:

1. Ông, Nguyễn Đức Đông     - Chức vụ : Chủ tịch UBND xã     - Trưởng ban

2. Ông, Vũ Đức Sinh            - Chức vụ : Chủ tịch Công đoàn -  Phó ban

3. Ông Nguyễn Đức Cường    - Chức vụ : Chủ tịch MTTQ xã    - Thành viên.

2.  Biện pháp thực hiện:

Công đoàn luôn phối hợp với UBND xã đẩy mạnh việc bồi dưỡng chính trị 
tại chỗ cho đội ngũ với các nội dung sau:

Tổ chức học Điều lệ công đoàn, Luật Khiếu nại, Tố cáo, Luật Viên chức, 
Luật GD sửa đổi 2005, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Lao động,…

Ngoài ra Công đoàn còn phối hợp với UBND xã triển khai các cuộc vận 
động lớn: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tập trung nâng 
cao việc xây dựng “ Đơn vị  đạt chuẩn văn hoá”, “Gia đình đạt chuẩn văn hoá”  

Vân động cán bộ, công chức tham gia với địa phương, đơn vị về “Xây dựng 
gia đình đạt chuẩn văn hoá”

UBND xã tiếp tục xây dựng kế hoạch và thường xuyên thực hiện tốt công 
tác, xây dựng nếp sống văn hoá của đơn vị về cách trang phục và giao tiếp lịch sự, 
nhẹ nhàng văn minh trong cách cư xử.

Thống nhất lấy tổ chức Công đoàn làm đầu mối đăng ký xây dựng nếp sống 
văn hoá trong đơn vị và từng gia đình CB, VC

  III. Đăng ký và hoàn thành tích cực các kế hoạch công tác xây dựng cơ 
quan văn hoá: 

Xây dựng và hoàn thiện về các tiêu chí xây dựng “ Cơ quan  đạt chuẩn văn 
hoá”  đề nghị  BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thị xã Kinh 
Môn kiểm tra xem xét và công nhận danh hiệu.

 Có 100% gia đình CB, VC được công nhận “Gia đình đạt chuẩn văn hoá”.

Đơn vị: Được công nhận “ Cơ quan đạt chuẩn văn hoá” năm 2022

Trên đây là kế hoạch hoạt động để xây dựng “ Cơ quan  đạt chuẩn văn hoá ” 
năm 2022 của UBND xã Thăng Long./.
Nơi nhận:
- BCĐ “TDXDĐSVH” thị xã;

- Lưu: Vp.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Đức Đông
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