
 

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       XÃ NINH THỌ             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

    Số:     /KH-UBND           Ninh Thọ, ngày     tháng 3 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH  

Hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết  

xây dựng đời sống văn hóa” xã Ninh Thọ năm 2021 
 

Thực hiện theo Kế hoạch số 746/KH-BCĐ ngày 15/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân thị xã Ninh Hòa về việc hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” thị xã Ninh Hòa năm 2021; 

UBND xã Ninh Thọ xây dựng Kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa” xã Ninh Thọ năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục 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 của phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất 

lượng và số lượng trong phong trào xây dựng  “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn 

hoá”, “xã đạt cơ quan văn hóa”.  

- Đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, có tác động 

tích cực đến tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp nhân dân. Thúc đẩy thi đua thực hiện phong trào “Gương người 

tốt việc tốt”, phát hiện biểu dương kịp thời gương điển hình tiên tiến trong 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo trong 

việc triển khai các nội dung của phong trào toàn diện và thiết thực hơn. Đẩy 

mạnh việc xây dựng các điển hình, phát triển phong trào sâu rộng, ngày càng đi 

vào chất lượng, tránh chạy theo thành tích. 

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội 

trong phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, thể 

thao vững mạnh ở cơ sở.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả xây dựng đời sống văn 

hóa trong hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”, trong đó chú trọng theo dõi hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng “Gia 

đình văn hóa” “Thôn văn hóa” được quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-

CP. 

 

 

 



 

 

2. Tổ chức rà soát bổ sung, điều chỉnh quy ước, “Thôn văn hóa” theo trình 

tự thủ tục quy định để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống 

văn hóa, tinh thần của nhân dân và phù hợp với các quy định hiện hành. 

3. Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện nếp 

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

4. Tiếp tục kiện toàn, tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo, phát huy vai 

trò của từng thành viên, tránh chồng chéo, trùng lắp về chức năng. 

5. Tiếp tục triển khai rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị. 

III. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN NĂM 2021 

- 95 % trở lên gia đình được công nhận gia đình văn hoá. 

- 90% thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hoá. 

- Cơ quan được công nhận Cơ quan văn hoá.  

IV. NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Quý I 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” năm 2021. 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo của xã và 

Ban vận động các thôn. 

- Chỉ đạo các thôn tổ chức đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn 

hoá”, “Thôn văn hoá” theo 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”, “Bản văn hóa”, 

“Thôn văn hóa”. 

- Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện việc tổ chức đám cưới, đám tang, 

lễ hội theo đúng quy định của nhà nước. Tiếp tục triển khai việc đăng ký các 

danh hiệu gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa trên địa bàn phường. 

2. Quý II 

- Tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở về 

các Chương trình, Kế hoạch hoạt động phong trào của BCĐ phong trào thị xã và 

BCĐ phong trào của xã.  Đồng thời, tuyên truyền những gương người tốt, việc 

tốt, điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm và mô hình thực hiện tốt phong trào, 

góp phần động viên, cổ vũ cán bộ và nhân dân của địa phương hưởng ứng và 

tham gia phong trào.  

- Tham gia các lớp tập huấn phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá” các cấp. 

 

 



 

 

3. Quý III 

 Triển khai việc chấm điểm bình xét danh hiệu văn hóa đủ tiêu chuẩn đề 

nghị công nhận văn hóa năm 2021. 

4. Quý IV 

- Tham mưu UBND xã ra quyết định công nhận Gia đình văn hóa năm 

2021 và công nhận Gia đình văn hóa 3 năm liên tục ( 2019 - 2021). 

- Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” 

năm 2021 và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” năm 2022. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Củng cố, nâng cao nhận thức của các cấp Uỷ đảng, chính quyền, các 

ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của phong trào. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự 

giác tích cực tham gia hưởng ứng; Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp các 

ngành, đoàn thể, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong chỉ đạo. Triển khai kịp thời 

các văn bản của Đảng, nhà nước, tỉnh, thị xã. 

3. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả của Ban Chỉ đạo, tăng cường công tác 

đánh giá theo định kỳ, tổ chức sơ, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, khen thưởng 

kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. 

4. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thông tin, thể 

dục thể thao, y tế và giáo dục. Tập trung hướng mạnh về cơ sở. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức văn hóa xã hội 

- Hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”. 

- Chủ trì phối hợp các ngành liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch 

truyền thông về phát triển phong trào “TDDKXDĐSVH” nhằm nâng cao hiệu 

quả tuyên truyền, vận động về thực hiện phong trào. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

- Chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên khác 

của Mặt trận tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Phối hợp đồng bộ với các ngành liên quan tuyên truyền, vận động các tổ 

chức thành viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội. 

 

 



 

 

3. Tài chính 

Tham mưu thực hiện theo Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-

BVHTTDL ngày 30/9/2019 của Bộ tài chính và Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào 

“TDĐKXDĐSVH”. 

4. Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử  

- Tiếp tục triển khai chuyên mục về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” nhằm tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình 

tiên tiến, những kinh nghiệm và mô hình làm tốt phong trào góp phần động viên, 

cổ vũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong phường tích cực hưởng ứng, tham 

gia phong trào. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh các chương 

trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào xã. 

6. Ban chỉ đạo xã 

- Căn cứ kế hoạch hoạt động của UBND xã, xây dựng kế hoạch hoạt động 

cụ thể đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” đặc biệt xây dựng “Gia đình văn hóa”,  “Thôn văn hóa”. 

- Đưa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển phong trào vào kế hoạch hoạt động 

của chính quyền địa phương hàng năm để thực hiện. 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” xã và Ban vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cư” tổ dân phố; xây dựng quy chế hoạt động của  

Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo và Ban vận 

động.  

- Tổ chức rà soát, đánh giá lại chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn 

hóa theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, bình xét, công 

nhận danh hiệu gia đình văn hóa, Thôn văn hóa không chạy theo thành tích. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” xã Ninh Thọ năm 2021./. 
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Nơi nhận: 
- Phòng VHTT; 

- BCĐ xã;   

- 8 Thôn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
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