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     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     
     Thanh Thủy, ngày       tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

 đời sống văn hoá” năm 2021 

  

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-BCĐ, ngày 17 tháng 3 năm 2021 của BCĐ 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Phú Thọ; 

Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 

huyện Thanh Thủy xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào 

‘TDĐKXDĐSVH” năm 2021, như sau:   

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào. Đẩy mạnh công tác phối 

hợp đồng bộ, thường xuyên, linh hoạt giữa các ngành, các cấp trong việc triển 

khai các kế hoạch, chương trình, đề án về công tác phong trào;  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phong trào gắn với các cuộc vận 

động, phong trào thi đua khác nhằm duy trì, phát huy kết quả phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã đạt được năm 2020, tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của phong trào năm 2021 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 của địa phương. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa" hiệu quả, với 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. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chỉ tiêu năm 2021 

- Khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa: 88% 

- Hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: 95% 

- Xã, thị trấn có hội trường kiêm nhà văn hóa: 100% 

- Đám cưới, đám tang trở lên thực hiện nếp sống văn minh: 95% 

2. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Quán triệt thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào 



2 
 

 

 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đảm bảo tính đồng bộ, hiệu 

quả, phù hợp với thực tiễn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu 

nước. Chú trọng truyền thống về nêu gương các điển hình tiên tiến, đặc biệt phát 

huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên, người lãnh đạo, vai trò 

của Trưởng khu dân cư, người có uy tín trong cộng đồng trong việc tự quản, 

thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

- Rà soát, chấn chỉnh việc bình xét các danh hiệu văn hóa 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”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản 

văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và Nghị định số 54/2019/NĐ-

CP ngày 19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

- Triển khai thực hiện các văn bản: 

+ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét 

và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

+ Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa" đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. 

+ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ, Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

- Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm về phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa" về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy 

ước tại một số huyện. 

- Tham dự các hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa", nghiệp vụ xây dựng, thực hiện hương ước, quy 

ước do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban chỉ đạo tổ chức. 

- Tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công 

tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 tại 

các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác in ấn, phát hành tài liệu, ấn phẩm, tờ 

rơi, tờ gấp, sổ tay ghi chép… tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa" và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

- Rà soát, theo dõi việc xây dựng thiết chế văn hóa của các xã, thị trấn, 

khu dân cư được đầu tư xây dựng nhà văn hóa và rà soát hoạt động các nhà văn 

hóa khu dân cư sau khi sáp nhập. 
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- Tổng hợp, thống kê số liệu báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021 với BCĐ cấp tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 liên Bộ Tài chính và Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt 

động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin (cơ quan Thường trực BCĐ) 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa" huyện Thanh Thủy năm 2021; hướng dẫn, đôn đốc 

UBND các xã, thị trấn triển khai các văn bản về phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa". 

- Thực hiện công tác tổng hợp, theo dõi đôn đốc và báo cáo kết quả hoạt 

động với Ban Chỉ đạo tỉnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa". 

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện 

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền vận 

động đến từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội về mục đích, ý 

nghĩa, nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chủ 

trì tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân hàng năm ở khu dân cư; 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, mừng thọ và lễ hội. 

3. Liên đoàn Lao động huyện 

Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tổ chức, chỉ đạo triển 

khai thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, phong trào học tập, lao 

động, sáng tạo trong công nhân viên chức người lao động. 

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Tiếp tục chủ trì, định hướng về tư tưởng chỉ đạo và phối hợp với Thường 

trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 

huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung phong trào, tập trung xây 

dựng các danh hiệu văn hóa, gương điển hình, người tốt việc tốt triển khai rộng 

rãi trên địa bàn huyện. 

5. Ban Dân vận Huyện ủy 

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận 

động các tầng lớp nhân dân, đoàn kết các dân tộc tham gia hưởng ứng sâu rộng 

xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 
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6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các cơ quan thành viên chỉ đạo, tổ 

chức triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống 

buôn bán người và chương trình giảm nghèo; tổ chức việc đánh giá, phân loại 

công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. 

7. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo, triển khai thực 

hiện phong trào bảo vệ anh ninh tổ quốc, chương trình Quốc gia phòng chống tội 

phạm, phòng chống ma túy gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá” trong lực lượng Công an nhân dân. 

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo, triển khai thực 

hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận 

động “Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội” trong lực lượng vũ trang. 

9. Phòng Y tế 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thôn tin chỉ đạo, triển khai công 

tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số KHHGĐ, phong trào “Xây 

dựng làng văn hóa sức khỏe”. 

10. Phòng Nội vụ 

Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng 

trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn 

huyện theo quy định; trình cấp có thẩm quyền hồ sơ công nhận các danh hiệu 

văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, vận 

động các chức sắc, tín đồ tham gia tích cực các hoạt động phong trào, thực hiện 

nếp sống văn minh nơi thờ tự, giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa vùng đất tổ. 

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của 

Ban Chỉ đạo các cấp theo quy định. 

12. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch truyên 

truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; mở các 

chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng nhằm phát hiện, biểu 

dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên 

tiến về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Chỉ 

đạo tuyên truyền phong trào trên cổng giao tiếp thông tin điện tử huyện. 

13. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh trong trường học; xử lý nghiêm các 

hành vi bạo lực học đường; duy trì tốt việc thực hiện Quy tắc ứng xử của giáo viên 
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và học sinh. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và các nội 

dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 

Phối hợp với Hội Khuyến học huyện tiếp tục tổ chức đánh giá các mô 

hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học 

tập” tại tất cả các xã, thị trấn. 

14. Hội Nông dân huyện 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan thành viên, chỉ 

đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá”. Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân trong huyện 

tích cực tham gia các hoạt động bài trừ văn hóa độc hại, các biểu hiện tiêu cực 

xã hội, tham gia tích cực vào việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, di tích 

lịch sử, xây dựng hương ước văn hóa ở khu dân cư. 

15. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan thành 

viên, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” theo hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở. Tổ chức phong 

trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” 

và chương trình xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến 

bộ, hạnh phúc”. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm 

ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2011-28/6/2021) 

16. Hội Cực chiến binh huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan thành 

viên, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” và “Gia đình Cựu chiến binh văn hóa” theo hệ thống 

Hội từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu góp 

phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

17. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan thành 

viên, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” trong Đoàn Thanh niên từ huyện đến cơ sở, tổ chức và 

nhân rộng mô hình đoàn viên gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới tại các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tình 

nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “5 xung kích phát triển kinh 

tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” 

gắn với phong trào xây dựng “Nếp sống đẹp” trong đoàn viên thanh niên. 

18. UBND các xã, thị trấn; BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và toàn 

diện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đến các xã, thị 
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trấn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đảm bảo 

nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào; 

- Tổ chức chỉ đạo và thực hiện triển khai việc đăng ký các danh hiệu văn 

hóa và bình xét, công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa đảm bảo khách quan, chất lượng theo đúng quy định; 

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn 

nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước vào hoạt động của phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; 

- Đảm bảo kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cấp xã, thị trấn theo quy định tại Thông tư 

số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt 

động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đúng quy 

định, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Thực hiện khách quan, công bằng, chính xác và công khai việc bình xét 

và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ để nâng cao chất lượng các 

danh hiệu văn hóa. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã 

hội, cộng đồng dân cư. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá” năm 2021 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá” huyện Thanh Thủy. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- BCĐ tỉnh; 

- Sở VH, TT&DL; 

- CT, các PCT UBND (Ô. Đức);sss 

- Thành viên Ban chỉ đạo; 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: BCĐ 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Đức 
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