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KẾ HOẠCH 
Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng  

đời sống văn hoá” huyện Nguyên Bình năm 2023 

  

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào“Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nguyên Bình, Ban Chỉ đạo phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện xây dựng kế hoạch 

thực hiện phong trào năm 2023, với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp 

chặt chẽ, đồng bộ của các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; đẩy mạnh tuyên 

truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá”; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, giữ 

gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, 

chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nội dung phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” những năm qua từ đó tiếp tục 

nâng cao chất lượng, hiệu quả các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Xóm, tổ dân 

phố văn hoá”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. 

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; thực 

hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả triển khai 

thực hiện phong trào năm 2023. 

II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

Chỉ tiêu, kế hoạch giao trong năm 2023: 

1. Tỷ lệ xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá: 67% 

2. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá: 84% 

3. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá: 92,5% 

4.  Duy trì hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng. 

5. Xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố hoàn thành theo chỉ tiêu giao. 

III. NỘI DUNG  

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Phong 

trào 
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- Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 

ương, của tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa, con người, về thực hiện Phong trào 

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

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, phong trào cụ thể 

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

- Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; tăng 

cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa ở 

cơ sở, xã, phường, thị trấn, cán bộ tham mưu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hoá” của các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp. 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện  các 

nội dung phong trào để kịp thời đánh giá, điều chỉnh, uốn nắn những hạn chế, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Trong đó, chú trọng kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa, kiên quyết loại bỏ 

bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong xét tặng các danh hiệu văn hóa. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về 

truyền thông phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hoá”, trong đó tập trung vào các nội dung, hình thức tuyên truyền như sau: 

2.1. Nội dung tuyên truyền: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng con người Việt Nam phát triển 

toàn diện, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và 

nhân cách, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc; vai trò, vị trí, ý nghĩa, nội 

dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; quy định 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện hương 

ước, quy ước của cộng đồng dân cư; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; gắn 

kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường; tuyên truyền gương 

người tốt việc tốt, các điển hình trong thực hiện phong trào; phê phán những biểu 

hiện tiêu cực trong đời sống xã hội… 

2.2. Hình thức tuyên truyền: Duy trì, phát triển, đa dạng hóa các hình thức 

tuyên truyền như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống 

truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử địa phương…; tuyên truyền cổ động 

trực quan; tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng thông qua hội nghị, tập huấn và các 

buổi sinh hoạt của các cơ quan, tổ chức và nhân dân ở cộng đồng dân cư; tuyên 

truyền lồng ghép thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao và các hoạt động cộng đồng khác ở cơ sở. 

3. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa 

Tiếp tục chỉ đạo, khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích; thực hiện 

nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ 
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quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị 

trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Trong đó tập trung: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc đăng ký, bình xét, công nhận 

các danh hiệu văn hóa đối với  gia  đình, xóm, tổ dân phố đảm bảo đúng tiêu 

chuẩn, yêu cầu về thời gian, quy trình theo quy định tại 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”. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại, bình xét, công 

nhận, công nhận lại cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa theo đúng yêu cầu về 

tiêu chuẩn, thời gian, quy trình theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

và của UBND tỉnh; kiểm tra, tổng hợp hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 

tham mưu UBND huyện công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa vào 

năm 2023. 

4. Củng cố hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao gắn với phát triển phong 

trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng 

- Quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí từ ngân sách và huy động các nguồn lực 

xã hội để xây dựng mới, đồng thời rà soát, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở, đặc biệt là đối với hệ thống thiết chế thể thao ở cấp xã và các xóm, 

tổ dân phố. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao gắn với khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn 

hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của 

nhân dân. 

5. Nâng cao chất lượng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn 

minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, trong đó tập trung 

thực hiện các nội dung sau: 

-  Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, văn minh trong khu dân 

cư. Xây dựng môi trường văn hoá dân chủ, văn minh, năng động, tiến bộ trong các 

cơ quan, đơn vị. Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, nếp sống văn hóa, 

văn minh trong giao tiếp và ứng xử, trong các hoạt động giao thông, thương mại, 

dịch vụ, du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí và các hoạt động khác trong cộng đồng. 

- Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, các quy 

định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong đó 

quan tâm triển khai thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của 

Chính phủ quy định về quản lí và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 

20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức 

lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Quyết 
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định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương 

ước ở cộng đồng dân cư sau khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận góp phần 

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của gia đình, xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh trong mỗi gia đình, 

dòng tộc, cộng đồng dân cư tạo chuyển biến tích cực trong văn hóa ứng xử. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tham mưu Ban Chỉ đạo cấp huyện: 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản mới của Chính phủ, Bộ 

VHTT&DL, các Bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh về Phong trào; ban hành các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” phù hợp với thực tế địa phương và yêu cầu phát triển của phong 

trào; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các 

cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn trong triển khai 

thực hiện các chương trình, kế hoạch, hoạt động của phong trào trên địa bàn huyện 

năm2023. 

- Giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình chỉ đạo, triển khai 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở; theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo tổ 

chức thực hiện phongtrào. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa" huyện. 

- Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện các nội dung trong phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; các đội văn nghệ quần chúng luyện tập và biểu 

diễn nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày lễ. 

- Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn nhằm chỉ đạo, 

hướng dẫn Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các nội dung của 

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

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp danh sách các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đủ điều kiện công nhận lại theo quy định, tham mưu 

UBND huyện quyết định công nhận lại; tham mưu thẩm định danh sách xóm, tổ 

dân phố văn hóa 2023. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

- Chủ trì, hướng dẫn với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện 

tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào và 

thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”. 
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan vận động xây dựng “Gia đình văn hóa”, 

“Xóm văn hóa, tổ dân phố văn hóa”, xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nôngthôn 

mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đôthị”. 

- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn 

đáp nghĩa”; chỉ đạo tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” 

(18/11) gắn với biểu dương khen thưởng gia đình, xóm, tổ dân phố vănhóa. 

3. Liên đoàn lao động huyện 

- Chủ trì, 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, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hoá và phong trào học tập, lao động, sáng tạo trong công nhân viên chức lao 

động trên địa bàn huyện 

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở cấp xã, thị trấn, Công đoàn viên chức tổ chức 

triển khai thực hiện công tác vận động, đăng ký thực hiện và đề nghị công nhận, 

công nhận lại danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; chỉ 

đạo triển khai, thực hiện phong trào học tập, lao động, sáng tạo trong công nhân, 

viên chức, lao động. 

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” huyện 

- Triển khai thực hiện các nội dung của phong trào gắn với thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với cơ 

quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm 

vụ của phongtrào. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và toàn xã hội 

quan tâm thực hiện hiệu quả, chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn 

hoá; xóm văn hóa, tổ dân phố văn hoá; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hoá; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 

5. Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa" các xã, thị trấn 

- Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương thực 

hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 gắn 

với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

và nhiệm vụ xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh cơsở. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của  Ban  Chỉ  đạo  xã, thị trấn; sửa 

đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp 

của các cơ quan thành viên Ban Chỉđạo.  

- Chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa ở cơ sở và 

phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở; thực hiện tốt nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở cơsở. 
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- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đăng ký, công nhận, công nhận lại các danh 

hiệu văn hóa đảm bảo thực chất, đúng tiêu chuẩn. 

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động tối ưu mọi 

nguồn lực trong cộng đồng vào việc phát triển, hoàn thiện các thiết chế văn hóa.  

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa" huyện năm 2023, đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ 

đạo cấp huyện, BCĐ phong trào cấp xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm 

bảo theo các nội dung Kế hoạch, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Chỉ 

đạo huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin)./.  

 

Nơi nhận: 

- Sở VHTTDL; 

- TT Huyện uỷ;                      B/cáo 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Hiển Hòa 
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