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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 trên địa bàn phường An Phước
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 11/3/2022 của Ban Chỉ đạo Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã An Khê triển khai thực
hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 trên địa
bàn thị xã An Khê,
Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
phường An Phước (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH”)
xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” năm 2022 trên địa bàn phường An Phước, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai các giải pháp hiệu quả để Phong
trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2022 thực sự là môi trường văn hóa lành mạnh, có
chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây
dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam toàn diện; xây dựng nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức
mạnh nội sinh, đảm bảo mọi thành viên trong cộng đồng được phát triển năng
lực sáng tạo, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin,
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đảm bảo sự phát triển bền
vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.
- Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng; sự điều hành quản lý
của chính quyền, của Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH”; sự phối hợp
thường xuyên của Ủy ban MTTQVN phường và các ban, ngành, đoàn thể phường.
- Chú trọng việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng
tâm là xây dựng con người có nhân cách, văn hóa. Gắn kết và phát huy vai trò của
Phong trào “TDĐKXDĐSVH” với phát triển nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh
công tác xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.
- Tập trung xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong cộng đồng tổ
dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình. Phát huy vai trò của gia đình,
cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, chú
trọng bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, trên
mạng xã hội, kiên quyết đấu tranh với những hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về
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văn hóa.
II. NỘI DUNG
1. Tập trung chỉ đạo các nội dung cụ thể của Phong trào “TDĐKXDĐSVH”;
chú trọng công tác xây dựng đời sống văn hóa, nhất là văn hóa công sở, văn hóa
doanh nghiệp, văn hóa giao thông,...
2. Tăng cường xây dựng các chương trình phối hợp giữa các ban, ngành,
đoàn thể là thành viên của Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” để phát
huy sức mạnh tổng hợp của Phong trào. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương
điển hình người tốt, việc tốt; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong
triển khai thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”.
3. Nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”,
“Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”; từng bước xây dựng môi trường văn hóa
tốt đẹp, lành mạnh, phong phú.
4. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Phong trào ở các tổ dân phố
để kịp thời đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân phường, Ban Chỉ đạo Phong trào
“TDĐKXDĐSVH” phường có giải pháp tháo gỡ.
5. Các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2022:
- Trên 80% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
- 100% tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa.
- 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
- 52,1% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.
- 42,2 % gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận
động của các ngành, đoàn thể trên địa bàn phường trong năm 2022 theo kế hoạch.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa - Xã hội
- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” phù hợp với thực tiễn và yêu cầu
phát triển phong trào trong giai đoạn mới.
- Tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa,
thông tin; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những ấn phẩm văn hóa độc hại, trái
với thuần phong mỹ tục.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về ý
nghĩa, mục đích cũng như hiệu quả xã hội Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” mang lại.
- Tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo về Phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa” xuống các tổ dân phố.
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường triển khai thực
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hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
trong giai đoạn mới.
- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện Phong trào của các
tổ dân phố và thường xuyên báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân
phường để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực
hiện.
- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào theo quy định.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường đẩy mạnh tuyên truyền,
vận động đến người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội về mục đích, ý
nghĩa, nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khơi dậy tiềm năng,
phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện.
- Chủ trì tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư 18/11/2022
3. Công chức Tài chính - Kế toán phường
- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động phong trào cho Ban
Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” phường.
- Phối hợp công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu cho UBND phường cân
đối và bố trí ngân sách bảo đảm kinh phí cho việc khen thưởng gia đình văn hóa
tiêu biểu; khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể xuất sắc thực hiện phong trào
theo quy định của pháp luật..
4. Các ban ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo phường
Chỉ đạo triển khai thực hiện các phong trào, nội dung văn hóa gắn với thực
hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
5. Các Tổ dân phố
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt
các tiêu chí, tiêu chuẩn trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” đảm bảo đạt hiệu quả. Triển khai thực hiện tốt Quy ước của tổ dân phố.
- Thông tin, tuyên truyền về phong trào qua các các buổi họp ở tổ dân phố.
- Triển khai đăng ký và công tác bình xét “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố
văn hóa” theo quy định.
- Tuyên truyền huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng vào việc phát
triển, hoàn thiện các thiết chế văn hóa; tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và
phát huy giá trị văn hóa hiện có trên địa bàn; thực hiện tốt nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang, lễ hội; duy trì và mở rộng các mô hình điển hình trong
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
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Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 trên địa bàn phường An Phước của Ban
Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” phường. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể
có liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy phường;
- HĐND phường;
- UBND phường;
- Ủy ban MTTQVN phường;
- BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” phường;
- Cổng Thông tin điện tử phường;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Lương Trung Dũng

