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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  

năm 2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 14/02/2022 của Ban Chỉ đạo 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lạng Sơn về thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2022, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 

huyện xây dựng Kế hoạch năm 2022 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.  

- Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào, 

cuộc vận động, tạo sự kết nối mật thiết giữa tổ chức thực hiện Phong trào với thực 

hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào vận 

động quần chúng khác. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia 

đưa Phong trào phát triển sâu rộng, bền vững, 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 góp 

phần ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực cho sự 

phát triển nhanh và bền vững của huyện. 

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

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

trong triển khai thực hiện Phong trào phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Gắn việc tổ 

chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của phong trào với việc thực hiện các 

chương trình, kế hoạch của huyện đã ban hành về phát triển kinh tế - xã hội, về 

xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Hữu Lũng. 

2. Yêu cầu 

- Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp 

tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển 

khai thực hiện Phong trào.  
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- Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền vận động gắn với 

những biện pháp cụ thể triển khai phong trào phù hợp thực tế, đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. 

II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM 2022 

 1. Tỷ lệ gia đình văn hóa: 80% trở lên. 

 2. Tỷ lệ thôn, khu phố văn hóa: 80% trở lên. 

 3. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa: 95% trở lên. 

 4. Phấn đấu 02 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 

 5. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên: 35% 

trở lên. 

6. Tỷ lệ 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: 60%. 

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

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

của Nhà nước, triển khai văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ 

đạo tỉnh về thực hiện Phong trào đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện và 

Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Phong trào trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

giai đoạn 2021 – 2026 theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ 

đạo các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2022. 

3. Xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, 

nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của cán bộ, công chức, viên chức, 

lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng, 

giai đoạn 2022 - 2026. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động huyện. 

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2022. 

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/2020/NQ-

HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà 

văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn huyện Hữu Lũng 
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giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND 

tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm hoàn thiện hệ thống 

thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ 

đạo các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

5. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công bằng trong việc đăng 

ký, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào theo đúng văn 

bản quy định. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Liên đoàn Lao động 

huyện, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Kết hợp, lồng ghép các nội dung của 

Phong trào với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện năm 2022.  

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các ngành thành viên 

Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

7. Xây dựng chuyên mục, viết tin, bài tuyên truyền, dành nhiều thời lượng 

phản ánh sinh động các nội dung Phong trào và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên truyền bằng các phương tiện 

thông tin cơ sở như: Hệ thống truyền thanh của huyện và cơ sở; tờ rơi, xe lưu 

động; bảng tin cơ sở; trang thông tin điện tử huyện, xã... Các nội dung tuyên truyền 

phải có tính định hướng, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện; Ban Chỉ đạo 

các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

8. Tham mưu trình công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa” 05 năm giai đoạn 2017 - 2021. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin; Liên đoàn Lao động huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ huyện, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2022. 



 4 

9. Thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 

tỉnh 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ 

đạo các xã, thị trấn.  

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp 

ngân sách nhà nước hiện hành, được cơ quan có thẩm quyền bố trí giao trong dự 

toán hằng năm cho các địa phương, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước. 

2. Kinh phí lồng ghép từ các chương trình, đề án, dự án liên quan; từ nguồn 

xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào huyện tham mưu, giúp 

Trưởng Ban Chỉ đạo huyện triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo huyện, của các cơ quan, 

ban, ngành có liên quan và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn trong việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch này. 

 - Tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán 

bộ trực tiếp làm công tác Phong trào cấp xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Nội vụ huyện tổng 

hợp hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận danh hiệu “Cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và trao Giấy công nhận “Cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm liên tục. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn 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 thực hiện hiệu quả Phong trào 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. 

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày 

hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với biểu dương khen thưởng gia đình 

văn hóa, thôn, khu phố văn hóa. 

 3. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện 

 - Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của chính 

quyền, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động về nhiệm vụ xây dựng, nâng cao đời 

sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trên địa bàn. Vận động doanh 
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nghiệp xây dựng các công trình văn hóa, thể thao và tổ chức các hình thức hoạt 

động văn hóa, thể thao cho công nhân lao động. 

 - Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng Chương trình phối 

hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, 

thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng, giai đoạn 2022- 2026. 

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện công tác vận động, 

đăng ký thực hiện và đề nghị công nhận 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 chức, viên chức, người lao động. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định 

về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích 

giao thông trên địa bàn huyện Hữu Lũng (Ban hành kèm theo Quyết định số 

58/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 03/2019/QĐ-

UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh sửa đổi một số điều tại Quy định về quản 

lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao 

thông ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của 

UBND tỉnh), trong đó đặc biệt là việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, một phần 

lòng đường để tổ chức đám tang, trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình; 

sử dụng một phần hè phố để tổ chức đám cưới, trông, giữ xe phục vụ đám cưới của 

hộ gia đình. 

 5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tiếp tục triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh 

môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xử lý tốt môi trường chăn nuôi 

nhằm giảm thiểu tác động của các yếu tố tiêu cực đến môi trường sống. Tăng 

cường áp dụng các quy trình sản xuất tốt, giảm thiểu tác động môi trường. 

6. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện 

Chủ trì, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Phong trào theo nhiệm 

vụ được phân công tại Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Chủ 

tịch UBND huyện về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hữu Lũng và 

Thông báo số 37/TB-BCĐ ngày 06/3/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào 

TDĐKXDĐSVH huyện về việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên 

Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Hữu Lũng. 

 7. Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn 

- Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện, xây dựng kế hoạch 

hoạt động cụ thể của địa phương thực hiện Phong trào. 

 - Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bổ sung hoàn 

thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của các cơ quan 

thành viên Ban Chỉ đạo. 
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- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục 

thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; hoàn thiện và nâng 

cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, đẩy mạnh 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. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đăng ký, công nhận, đề nghị công nhận các 

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

Căn cứ Kế hoạch này, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ 

đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện; báo cáo Ban Chỉ đạo huyện kết quả thực 

hiện 6 tháng đầu năm trước ngày 05/6/2022; báo cáo tổng kết năm trước ngày 

10/11/2022 (Qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để tổng hợp, xây dựng báo 

cáo chung./. 

 

Nơi nhận:                                                                  
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các ngành là TV BCĐ huyện (Quyết định số 

725/QĐ-UBND ngày 28/02/2018); 

- UBND các xã, thị trấn;  

- C, PVP HĐND&UBND huyện;                                                                             

- Lưu: VT, VH&TT.   

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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