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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022
–––––––––

 
Thực hiện nghị định số 122/2018/NĐ – CP ngày 17 tháng 9 năm 2021 của 

Chính Phủ cề xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, Làng văn 
hóa”, “ấp văn hóa”, Bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa;

 Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thăng Long 
xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đờisống văn hóa” năm 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ 

trương, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và giá trị của phong trào "Toàn dân 
đoàn kết xâydựng đời sống văn hoá". Tạo sự chuyến biến mạnh mẽ về chất lượng 
trong phong trào xây dựng "Gia đình văn hoá", "thôn văn hóa", cơ quan đơn vị 
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa 
cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, góp phần phát triển 
kinh tế, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của cấp chính 
quyền, tạo sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ xã  và các tổ chức chính trị xã hội, 
phát huy ý thưc tự nguyện, tự giác của cán bộ, công chức, người dân và vai trò tự 
quản của người dân, tạo cơ chế đồng bộ để phong trào của xã  phát triển mạnh mẽ.. 

-Chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, xây dựng môi trường 
văn hóa bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể, có chiều sâu, xây dựng nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các nội dung phong trào với thực hiện quy 
tắc ứng xử nơi công cộng.

2. Yêu cầu: 
Ban chỉ đạo  bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thị xã, Đảng ủy - HĐND - 

UBND xã  triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả phù hợp 
với tình hình thực tiễn của địa phương đạt chất lượng và hiệu quả.

Gắn kết nội dung của phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, cuộc vận 
động xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ban chỉ đạo của xã, ban vận động các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
vận động nhân dân hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào, các mô hình văn hóa, 
đưa các mô hình văn hóa, đưa các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa vào quy ước, 



nội quy, quy định của các khu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống ứng xử 
và giao tiếp trong nhân dân.

Đảm bảo hoàn thành các tiêu chí phấn đấu xây dựng đời sống văn hóa năm 
2021.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1.Các tiêu chí cơ bản
97% Hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “gia đình văn hóa”.
5/5làng tiếp tục được công nhận, giữ vững và duy trì làng văn hóa.
Cơ quan đơn vị được công nhận và giữ vững danh hiệu “ cơ quan đạt chuẩn 

văn hóa”
Đảm bảo các tiêu chí hoàn thành trửo thành xã đạt nông thôn mới nâng cao 

trong năm 2022.
2.Các nội dung, nhiệm vụ thường xuyên.
2.1.Đối với Ban chỉ đạo xã 
Kiện toàn Ban chỉ đạo xã  và ban vận động tại các thôn, xây dựng kế hoạch 

chương trình triển khai thực hiện phong trào năm 2022.
Đề ra giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, mọi lực lượng, phát huy tinh 

thần đoàn kết đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng của phong trào.
      Chỉ đạo ban vận động các khu tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình do BCĐ 
xã  ban hành.

 Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm phổ biến nhân rộng mô hình điển 
hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào.

Tham gia các hội nghị, hội thảo, giao ban, tập huần do Ban chỉ đạo cấp trên tổ 
chức.

2.2.Công tác tuyên truyền
Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền vận động, gắn với 

những biện pháp cụ thể trong quá trình triển khai phong trào, đảm bảo tính hiệu quả 
tránh hình thức lãng phí.

-Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã , lồng 
ghép các nội dung trong các cuộc họp chi bộ, các hội nghị lồng ghép tại các thôn.

- Tiếp tục triển khai truyên truyền cổ động trực quan như: in ấn tờ rơi, pa nô 
về các nội dung phong trào, duy trì đội tuyên truyền cổ động của xã .

2.3 Nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa.
- Đảm bảo công tác đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa tuân thủ 

Nghị Định 122/2018/NĐ – CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ quy định về xét danh 
hiện “Gia đình văn hóa”, Thôn văn hóa”, Làng văn hóa” “ ấp văn hóa”, “ Bản văn 
hóa, Tổ dân phố văn hóa” .

Duy trì và đổi mới nội dung hình thức hoạt động, tập trung tuyên truyền nhân 
rộng các thôn, dòng họ, câu lạc bộ có những sáng tạo, cách làm hay trong triển khai 
thực hiện, phối hợp triển khai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 
người lao động trong các cơ quan hành chính.

Nâng cao chất lượng xây dựng mô hình xây dựng xã xã  đạt chuẩn văn minh 
đô thị.



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

Tiếp tục thực hiện xây dựng nếp sông văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ 
hội và mừng thọ theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, thị xã…đặc biệt trong điều kiện 
tình tình dịch bệnh covid trong năm còn diễn ra phức tạp gắn việc duy trì thực hiện 
nâng cao trong công tác phòng chống dịch bệnh covid 19.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan tổ chức công 
tác chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền và xử lý vi phạm trong thực hiện nếp sông văn 
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về triển khai, quản lý và thực hiện nếp sống 
văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2022 và đảm 
bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid 19.

2.5. Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao 
cơ sở.

- Tăng Cường tổ chức các hoạt động văn hóa,văn nghệ thể dục thể thao, đầu 
tư huy động từ các nguồn lực xã hội hóa triển kha, khai thác có hiệu quả các thiết 
chế văn hóa, thể thao trên địa bàn phục vụ cho hoạt động cộng đồng và nhu cầu vui 
chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân.

2.6. Thực hiện các nội dung quy ước của thôn đã được UBND thị xã công 
nhận

- Tổ chức quán triệt tuyên truyền nội dung theo Quyết định số 22/2018/QĐ – 
TTg ngày 08/5/2021 của Chính phủ về xây ựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy ước khu đã xây dựng đã được 
UBND thị xã công nhận đến các hộ gia đình, cá nhân để mỗi người dân nắm bắt các 
nội dung quy ước và thực hiện các nội dung.

2.7 Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp
-  Tiếp tục duy trì phong trào tổng dọn vệ sinh và các ngày 25 hàng tháng đối 
với thôn, ngày thứ 6 hàng tuần đối với các cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện tốt nội 
dung cuộc vận động ba sạch, đẩy mạnh mô hình các tuyến đường tự quản các ban 
ngành đoàn thể đi vào hoạt động nề nếp tạo lên cung đường hoa sạch đẹp.

- Tổ chức và thực hiện các hình thức tuyên truyền, vận động ngường dân tự 
giác thực hiện vệ sinh trong gia đình và đường làng ngõ xóm đường giao thông liên 
khu, liên xã . 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm hành lang an 
toàn giao thông như: Mái che, mái vảy, biển hiệu, biển quảng cáo, vật liệu xây 
dựng, vật dụng gia đìnhvi phạm lấn chiếm vỉa hè, long đường, vi phạm môi trường.

2.8. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.
- Tăng cường tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao quần 

chúng, phát triển CLB văn hóa, văn nghệ , thể thao theo hướng thường xuyên, liên 
tục nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân.



- Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội trong tổ chức các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng nhằm khai thác, thu hút mọi tiềm lực 
trong nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa.

- Tổ chức cuộc thi, hội thi, giải đấu, giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao lan 
tỏa, mang dấu ấn của địa phương, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài xã  
tham gia. Đồng thời tích cực tha gia các phong trào, các hội thi biểu diễn do cấp trên 
biểu diễn.

2.9. Kiểmtra công tác triển khai thực hiện tại các thôn.
- Kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại các thôn năm 2022.
- Tiếp tục duy trì kiểm tra công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, 

ngõ xóm xanh sạch đẹp, an toàn.
- Kiểm tra việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động triển khai thực 

hiện về thôn.
3 Nhiệm Vụ Trọng Tâm
Xây dựng và đạt được các tiêu chí trong kế hoạch xây dựng xã đạt xã nông 

thôn mới nâng cao.
Nhân rộng thêm 01 đến 02 dòng họ hiếu học.
Triển khai mô hình thôn xây dựng sản phẩm OCOP
Tổ chức hiệu quả các cuộc thi, hội thi, giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể 

thao trên địa bàn xã  và các thôn đẩy mạnh hơn nữa các phong trào dấu ấn riêng cho 
địa phương.

Duy trì các loại hình CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng để nhân 
dân có môi trường sinh hoạt lành mạnh ddồng thời thúc đẩy phong trào địa phương 
ngày càng phát triển.

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về quy ước khi đã có sự sửa đổi bổ 
sung để nhân dân nắm được.

- Tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức người lao 
động và quy tắc ứng xử nơi công cộng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Nhiệm vụ chung:
 Căn cứ nội dung hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá" xã Thăng Long năm 2022, các thành viên Ban chỉ đạo 
căn cứ kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện.Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 
định kỳ đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra.

2. Nhiệm vụ từng thành viên:
  2.1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã :

           Chủ trì, chỉ đạo các ngành đoàn thể và phối hợp với ban chủ nhiệm các ấp 
tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia hưởng ứng 
phong trào. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo và chủ trì cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chủ trì tổ chức hội nghị đại biểu 
nhân dân và ngày hội đại đoàn kết toàn dân hàng năm ở thôn, duy trì phong trào 
biểu dương gương “ ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, vận động thực 
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.



2.2. Công đoàn cơ  quan, đơn vị trong toàn xã : Chủ trì thực hiện xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động thực hiện tốt các nội dung trong xây 
dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2.3. Văn hóa – Xã hội xã :
- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ 

phận liên quan và các thôn triển khai các nội dung của phong trào. Theo dõi, tổng 
hợp, định hướng, năm bắt tình hình kịp thời đề xuất nhunwgx giải pháp chỉ đạo tổ 
chức thực hiện phong trào đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Triển khai công tác đăng ký bình xét và tham mưu công nhân các danh hiệu 
văn hóa theo Nghị định 122/2018/NĐ – CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã trong công tác xét tái công nhận 
gia đình văn hóa, duy trì thôn văn hóa, xây dựng và nâng chất lượng xã văn hóa, tổ 
chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 
Hồ vĩ đại”, các hoạt động  văn hóa, văn nghệ thể thao văn quần chúng.

2.4. Ban Tuyên giáo :
           Thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng công tác tuyên truyền đối với 
Trạm Truyền thanh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.      

2.5. Hội Nông dân Việt Nam Xã :
          Phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hệ thống của Hội, 
gắn với phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo ra các mô hình kinh tế 
mang hiệu quả cao.Vậ động các hội viên xây dựng mô hình “thôn xây dựng sảm 
phẩm OCOP”

2.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ , Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội Cựu chiến binh.
           Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” đến chi hội các thôn trong thực hiện xây dựng gia đình văn 
hóa, phát triển nhân rộng các mô hình đang có, xây dựng các câu lạc bộ cho chị em 
trong chi hội tham gia nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế gia 
đình nâng cao thu nhập.

Tiếp tục nhân rộng tuyến đường tự quản do các chi hội đảm nhận.
Tuyên truyền các hội viên, đoàn viên thực hiện tốt thực hiện việc cưới, việc 

tang văn minh lành mạnh và tiết kiệm.
2.7. Y tế xã :

             Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình sức 
khỏe, nâng chất lượng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tổ chức tiêm phòng bệnh đúng 
quy định cho trẻ em và bà mẹ mang thai.

2.8. Ba nhà trường:
Phối hợp triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” trong hệ thống trường học và hệ thống các cơ sở giáo dục xây dựng 
gia đình hiếu học, thôn hiếu học.

2.9. Công An xã :



Phụ trách lĩnh vực an ninh - trật tự và phối hợp với triển khai, thực hiện 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong lực lượng Công 
an nhân dân, kiểm tra công nhận và tái công nhận Hộ an toàn về An ninh trật tự, Ấp 
an toàn an ninh trật tự theo quy định; giữ vững và nâng cao chất lượng xã lành mạnh 
không có tệ nạn ma túy- mại dâm; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị về trên công nhận xã  
an toàn về an ninh trật tự..

2.10. Ban  Chỉ huy Quân sự xã : 
          Phụ trách lĩnh vực an ninh - quốc phòng và chủ trì, phối hợp triển khai, thực 
hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong lực lượng 
Dân quân tự vệ; nâng chất lượng xã vững mạnh về quốc phòng an ninh.

2.11. Tài chính - Kế toán xã :
           Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, huy động, quản lý và sử dụng các nguồn kinh 
phí được cấp cho Ban Chỉ đạo xã , đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu quả.

2.12. Đài Truyền thanh xã :     
           Phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện chuyên 
mục tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
Đặc biệt, phản ánh biểu dương kịp thời những gương người tốt việc tốt, đồng thời 
phê phán những hiện tượng tiêu cực trong phong trào

2.13. Dân số, Gia đình và Trẻ em :
           Chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai 
thực hiện tốt Chương trình Dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn xã .

Chế độ báo cáo: Thành viên Ban Chỉ đạo xã ) báo cáo bằng văn bản tình hình 
thực hiện phong trào ở địa phương, đơn vị mình về Thường trực Ban  Chỉ đạo xã  01 
năm 02 lần: báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 05/6, báo cáo năm gửi trước 
ngày 01/11 (thông qua Công Chức Văn hóa xã hội tổng hợp).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban 
chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thăng Long 
năm 2021. Ban Chỉ đạo xã yêu cầu các ngành, thành viên nghiêm túc triển khai thực 
hiện theo Kế hoạch./.     
 
Nơi nhận:
  -   BCĐ Thị xã Kinh Môn;                           

- TT ĐU- HĐND Xã ;                                                   
- Thành viên BCĐ Xã ;
- Lưu: VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO “TDĐKXDĐSVH”
TRƯỞNG BAN - PCTH UBND XÃ

Trần Văn Khải
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