
 

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026

Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; Kế hoạch số 118/KH-
UBND, ngày 11/7/2022 của UBND huyện Ninh Giang về triển khai thực hiện 
Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban 
nhân dân xã Kiến Quốc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 
2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 
118/KH-UBND, ngày 11/7/2022 của UBND huyện Ninh Giang trên địa bàn xã cụ 
thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch thực 

hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 
2021-2026 (theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ và Kế hoạch 118/KH-UBND, ngày 11/7/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang) trên địa bàn xã Kiến Quốc; Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 
23/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang về phát huy giá trị văn 
hóa Xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển 
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
về chất lượng, hiệu quả của Phong trào trong giai đoạn tới, 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.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân
trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú
trọng xây dựng đạo đức, lối sống xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong
phú; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng chương trình nông thôn mới 
nâng cao. 

2. Yêu cầu
- Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền vận động gắn 

với những biện pháp cụ thể triển khai Chương trình phù hợp thực tế, đảm bảo tính 
hiệu quả, tránh hoạt động mang tính hình thức, lãng phí.

- Tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch hiệu quả, với nhiều 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.
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- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn; 
giữa các thành viên Ban chỉ đạo xã, tạo sự đồng thuận trong quá trình lãnh đạo, 
chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình giai đoạn

2021-2026, trọng tâm là các phong trào: xây dựng gia đình văn hóa; làng văn hoá; 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Đưa các phong trào đi vào chiều 
sâu, thiết thực, hiệu quả.

- Phát huy vai trò của Chương trình trong quá trình triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 36 -KH/HU, ngày 23/11/2021 của Ban 
Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 22 - CTr/TU ngày 19/8/2021 của 
Tỉnh ủy Hải Dương và Kế hoạch số 24/KH - UBND, ngày 11/02/2022 của UBND 
huyện thực hiện Kế hoạch số 36 -KH/HU, ngày 23/11/2021 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy về phát huy giá trị văn hóa Xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương 
đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các 
Kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã đã ban hành

- Chú trọng quan tâm yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế.
Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, gắn các mục tiêu giảm
nghèo bền vững với tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, Phấn đấu xã 
đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và đạt các tiêu chí đô thị loại V vào 
năm 2030.

2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu có 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia 

các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
- Duy trì và nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các thiết chế Văn 

hoá - Thể thao thanh, thiếu nhi huyện;
- 100% các thôn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên, thiếu

niên và nhi đồng. Phấn đấu 60% số nhà văn hóa thôn khu dân cư đạt chuẩn.
- Hàng năm có 95% số hộ đăng ký thi đua xây dựng Gia đình Văn hóa và có 

90% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 5/5 làng đạt làng văn hóa, 
100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (trên địa bàn xã) đạt chuẩn văn hoá.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở mỗi gia đình, trong các cơ 

quan, công sở, thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu 
gương của cán bộ, đảng viên để văn hóa thực sự là động lực, đột phá thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp, phát huy tính gương mẫu, tự giác, tuân thủ pháp luật của cá 
nhân, cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng xã hội. Có các biện pháp kkipj thời ngăn 
chặn các hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng môi trường văn hóa”.

- Xây dựng môi trường văn hóa trên mạng xã hội; thúc đẩy các thông tin
tích cực, “tin tốt, chuyện đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả. Chọn lọc
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tiếp thu, xây dựng các tác phẩm văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục, có tính
giáo dục dành cho thanh, thiếu nhi và Nhân dân trên mạng xã hội. Phối hợp xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm trên mạng xã hội.

- Xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, an toàn ở địa bàn dân cư, thôn; các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về
văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến 
bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thực sự là nơi
hình thành nhân cách, nuôi dưỡng đạo đức trong sáng, giáo dục truyền thống gia
đình, nếp sống văn hóa và chuẩn mực ứng xử cho các công dân. Xây dựng và nhân
rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực,
con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.

- Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy tinh thần khởi 
nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, 
đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội.

- Chú trọng công tác xây dựng môi trường văn hóa học đường để mỗi
trường học trên địa bàn xã thực sự là môi trường giáo dục và rèn luyện về tri thức, 
lý tưởng, phẩm chất, lối sống văn hóa; chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, giáo 
dục truyền thống quê hương và kỹ năng ứng xử xã hội văn minh, hướng con người 
có hoài bão, khát vọng vươn tới giá trị “Chân - Thiện - Mỹ”, nhằm hoàn thiện 
nhân cách con người trong thời đại mới.

- Khai thác, phát huy tối đa hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao hiện
có. Thực hiện việc nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa - thể thao phù hợp
với khả năng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu hưởng thụ văn hóa,
nghệ thuật của địa phương, cơ quan.

- Duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ về văn hóa; chú trọng tổ chức 
các liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, thi đấu các môn thể thao...

- Chú trọng và tạo điều kiện để Nhân dân chủ động tham gia bảo tồn và phát 
huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, tổ chức các hoạt động văn hóa, 
phát huy năng lực sáng tạo. Nhằm dần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số 
hạnh phúc của con người. Phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng 
đời sống văn hóa, xóa bỏ các tập quán lạc hậu, không phù hợp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân, cộng đồng dân
cư hiểu rõ vai trò, trách nhiệm tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát 
huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, duy trì và phát
triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần xây dựng cộng đồng 
dân cư ổn định về chính trị, dân chủ, hòa thuận, nhân ái, giàu bản sắc dân tộc, có môi 
trường xanh, sạch đẹp, an toàn, đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới nâng cao mà địa phương đang phấn đấu đạt được vào năm 2025

- Nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách; thực hiện tốt
các cuộc vận động, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,
chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.
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2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng
văn hóa

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ Tiêu chí ứng xử 
trong gia đình (Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch); tích cực và từng bước triển khai Bộ tiêu chí vào thực 
tiễn tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình hạnh phúc 
vững bền của mỗi gia đình và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị 
đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập quốc tế.

- Nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong
xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, hạnh phúc; ý thức trách nhiệm của người 
dân và năng lực tự quản cộng đồng trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu 
làng, văn hóa.

- Thực hiện nghiêm quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, làng,
văn hóa bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai. Phát huy vai trò 
của Ban công tác Mặt trận ở thôn, trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát việc 
bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào bảo vệ môi trường, nhất là
hoạt động phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa; mô hình tổ thu gom 
rác thải bảo vệ môi trường.

3. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới

- Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”, làm cơ sở cho việc xây dựng nông thôn mới, gắn với 
việc xây dựng “xã phù hợp với trẻ em” góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, 
Nhà nước về giảm nghèo bền vững. 

- Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh” đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; vận 
động Nhân dân phát huy nội lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc”; chú trọng việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống
của dân tộc trong tổ chức Ngày hội. Nâng cao chất lượng việc tổ chức “Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Tuần lễ Di sản văn hóa Việt Nam” (18/11-
23/11) hàng năm.

4. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa
- Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa (cơ quan công đoàn, các đoàn

thể chính trị; đơn vị sự nghiệp) theo các tiêu chuẩn:
+ Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở;
+ Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước.
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- Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy tinh
thần khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng
pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội.

5. Bảo đảm giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh 
tế - văn hóa, xã hội

- Tăng cường công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo vệ 
an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc”, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng làng an 
toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT” giai đoạn 
2021-2025. Phấn đấu xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc”, “Công an xã, điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự”, kiện
toàn lực lượng Công an bán chuyên trách, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thực sự 
là nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở mỗi thôn; củng cố, xây dựng, nhân 
rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệan ninh, trật tự ở cơ sở… 
xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên và 
hạnh phúc của Nhân dân.

6. Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và chuyên môn nghiệp vụ

- Gắn kết chặt chẽ văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy
vai trò của các yếu tố văn hóa và nhân tố con người trở thành nguồn lực nội sinh
quan trọng của sự phát triển kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng đời sống văn hóa thông qua thực hiện hiệu quả phong trào thi 
đua ở cộng đồng dân cư và các cuộc vận động, phong trào xã hội lớn: “Cả
nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo 
Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Ngày vì người nghèo”; xây dựng nông thôn mới;
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống tệ
nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - An
toàn vệ sinh lao động”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa
công sở”, “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

- Tiếp tục gắn kết thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể
với các phong trào: “Dạy tốt, học tốt”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách
nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây
dựng trường học xanh - sạch - đẹp”, “Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ,
công nhân viên chức”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”;
“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm
nghèo bền vững”; “ Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và Cuộc vận
động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt
Nam”; “Cựu Chiến binh gương mẫu”; “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao
động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”; 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ
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- Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện về thực hiện phong trào. Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, của cán
bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã về ý nghĩa tầm quan trọng của việc triển
khai thực hiện phong trào đối với sự phát triển của địa phương; trách nhiệm của cả
hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện phong trào.

- Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xât dựng đời sống văn hóa”
tích cực, chủ động tham mưu cho đảng ủy, UBND xã cụ thể hóa các mục tiêu, tiêu 
chí của phong trào vào các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong từng giai đoạn và hằng năm; bố trí 
nguồn kinh phí đầu tư để triển khai thực hiện hiệu quả; chú trọng xã hội hóa, huy 
động mọi nguồn lực cho triển khai thực hiện phong trào.

- Quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; tăng cường công tác
quản lý, sử dụng, khai thác, phát huy tối đa, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn 
hóa đã có.

- Tăng cường cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn 
nghiệp vụ, đảm bảo cho phong trào được triển khai thường xuyên, liên tục, rộng 
khắp, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

- Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển
khai thực hiện phong trào ở các thôn, nhân rộng những mô hình, điển hình, cách 
làm hay, sáng tạo, đồng thời chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, không hiệu quả.

2. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo
- Đưa mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Phong trào vào Nghị quyết của đảng ủy, 

chi bộ, kế hoạch của UBND xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; 
- Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào ở xã và Ban vận động ở các 

thôn, nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Đồng thời nâng cao hiệu 
quả hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào, thành viên Ban chỉ đạo Phong trào chủ 
động triển khai các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp đoàn thể, thôn triển 
khai thực hiện Phong trào theo các nội dung của Kế hoạch hàng năm;

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào 
theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm;

- Thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các thành
viên Ban chỉ đạo, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, gắn với việc 
phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức thành viên Ban chỉ 
đạo Phong trào.

3. Giải pháp về huy động nguồn lực
- Tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước:
+ Hằng năm cân đối nguồn ngân sách, bảo đảm kinh phí hoạt động thường 

xuyên của Ban chỉ đạo Phong trào; kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ; kinh phí khen 
thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực 
hiện Phong trào theo quy định pháp luật hiện hành;

+ Cân đối ngân sách để mua sắm bổ sung, tu sửa trang thiết bị hoạt động 
văn hóa, thể thao cho các thôn, khu dân cư và của xã 
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- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa văn hóa:
+ Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, đầu tư xây dựng 

các thiết chế văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí, theo quy định của pháp luật;
+ Phát động rộng rãi các mô hình tổ chức, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,

thể dục thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lứa tuổi và nhu cầu của người 
dân ở mỗi địa bàn thôn, khu  dân cư.

+ Huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã tham gia xây dựng đời 
sống văn hóa; vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì
hoạt động thường xuyên của nhà văn hóa, sân thể thao xã, thôn, khu dân cư.

4. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng
- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của

người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực
hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; gắn với phát động và tổ chức tốt các phong trào
thi đua ở mỗi cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ 
Phong trào phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tuyên 
dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu
biểu trong thực hiện Phong trào trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền 
thông như đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã.

- Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, phát 
huy tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân; đề cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc thực hiện Phong trào.

5. Giải pháp về chuyên môn
- Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ 

năng tổ chức triển khai thực hiện cho Ban chỉ đạo Phong trào của xã và ban vận 
động của các thôn.

- Các ngành, thành viên Ban chỉ đạo chủ động làm tốt công tác tham mưu 
cho cấp Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã để chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện 
các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển Phong trào.

- Giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu
có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo trong xây dựng môi trường văn hóa, xây
dựng đời sống văn hóa và thực hiện hiệu quả Phong trào.

- Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện Phong trào, 
gắn với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua khác về xây dựng đời sống 
văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... kịp thời bổ sung, sửa đổi 
nội dung, giải pháp thực hiện phong trào phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

- Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại
các Nghị quyết của Đảng về công tác văn hóa, các Quyết định, Kế hoạch hành 
động, Chương trình, Đề án về văn hóa đã được phê duyệt.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Căn cứ vào tình hình thực tiễn, hàng năm HĐND xã phân bổ kinh phí thực 

hiện Chương trình theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; Chú trọng huy 
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động các xã hội hóa của tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác theo quy 
định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Văn hóa Thông tin - thể dục thể thao)
- Phối hợp với thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, hiện nhiệm vụ 

Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”; tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các ban, ngành, 
đoàn thể hàng năm, giai đoạn; tham mưu cho Ban chỉ đạo Phong trào xã ban hành 
các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức triển khai thực hiện Phong trào;

- Đôn đốc các thành viên, thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong 
trào theo nội dung, địa bàn được phân công.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng bình chọn, xét tặng các danh
hiệu thi đua ở cơ sở cho gia đình văn hóa, làng văn hóa,...

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản 
lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn xã, giai đoạn 2021-
2025”; các đề án của huyện như Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử huyện 
Ninh Giang, giai đoạn 2020-2025”; 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 Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 22-
CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về “Phát huy giá trị văn hóa 
xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.…

- Triển khai việc thực hiện rà soát việc xây dựng và thực hiện quy ước trong 
xây dựng đời sống văn hoá ở mỗi thôn; xây dựng môi trường văn hóa; thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Hàng năm, tham mưu chọn cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập 
huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa

- Chỉ đạo đài truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến 
từng người dân, hộ gia đình, thôn, khu dân cư và toàn xã hội thực hiện hiệu quả 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền các mô 
hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu thực 
hiện Phong trào. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình phát 
huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu 
phát triển, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

3. Công chức Văn hóa – Xã hội (Phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội)
 - Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao 

động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Các chế độ khác 
nhằm đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng đời 
sống văn hóa ở thôn,khu dân cư.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân
lực nhằm đáp ứng yêu cầu đưa Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào
năm 2030”.
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4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã
Chủ trì, phối hợp với các ngành, thành viên Ban chỉ đạo Phong trào xã:

chỉ đạo Ban công tác Mặt trận các thôn phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy
mạnh tuyên truyền vận động đến từng người dân, hộ gia đình, thôn, khu dân cư và
toàn xã hội thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở; khơi dậy tiềm
năng, phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện.

5. Công đoàn xã
- Đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa công

sở, thực hiện lành mạnh hóa việc cưới, việc tang và bài trừ mê tín dị đoan.
- Triển khai các chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng đời 

sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên 
chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”.

6. Đoàn xã
- Tổ chức các hoạt động giáo dục đoàn viên, thanh, thiếu niên có lối sống

văn hóa, tinh thần lành mạnh. Tại địa bàn dân cư: duy trì các hoạt động vệ sinh
môi trường, xây dựng làng văn hóa. Chỉ đạo, vận động đoàn viên thanh niên tham 
gia cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. 

- Tiếp tục triển khai các phong trào hành động cách mạng để hưởng ứng
Phong trào trong đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; xây dựng kế hoạch
thực hiện Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho
thanh thiếu nhi trên không gian mạng”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo
dục tiền hôn nhân và tôn vinh, tuyên dương các gia đình trẻ tiêu biểu. Phối hợp 
với công chức Văn hóa - Thông tin, thể dục thể thao, xây dựng và duy trì
hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, các điểm sinh hoạt, vui chơi cho
đoàn viên, thanh, thiếu nhi.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch phát động phong trào “Tuổi trẻ Kiến 
Quốc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, con người Kiến Quốc”

7. Các thành viên Ban chỉ đạo
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, chỉ đạo triển khai thực hiện

các phong trào, nội dung 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 mình phụ trách;

- Quan tâm, tích cực thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch được giao
trong Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 23/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và
Kế hoạch số 24/KH - UBND, ngày 11/02/2022 của UBND huyện triển thực hiện
Chương trình số 22 - CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về phát huy
giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát
triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch của Đảng ủy, 
UBND xã, Ban chỉ đạo xã.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển hệ
thống thiết chế văn hóa cơ sở, thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân ở các
thôn, khu dân cư, theo quy hoạch mạng lưới văn hóa thể thao đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; 
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- Phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, 
hiệu quả sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao.

- Phối hợp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, công nhận các danh 
hiệu thi đua, danh hiệu văn hóa và khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể xuất 
sắc, tiêu biểu thực hiện Phong trào theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã về việc triển khai thực hiện 
Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” giai đoạn 2021-2026. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo 
Phong trào, Ban vận động các thôn tổ chức triển khai thực hiện./

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- TTr BCĐ PT huyện;              (Để báo cáo);                  
- TTr Đảng ủy, HĐND xã;        
- Lãnh đạo UBND; 
- BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH” xã;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Cường
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