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KẾ HOẠCH
Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Phường Tân Quy Đông năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 17 /KH-BCĐ ngày 02 tháng 03 năm 2020 của Ban chỉ
đạo XDĐSVH Thành phố về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố Sa Đéc năm 2020.
Ban Công tác XDĐSVH - ĐTVM phường xây dựng kế hoạch thực hiện
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường
năm 2020 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng Phong trào gắn với Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“, thúc đẩy phong trào
thi đua trong các cấp, các ngành và triển khai sâu rộng trong đời sống nhân dân góp
phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hệ thống Ban Công tác, Ban Vận động
các cấp theo đúng Quyết định số 853/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 7 năm 2017
của UBND tỉnh Đồng Tháp về 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” tỉnh Đồng
Tháp; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành thành viên, phân công nhiệm
vụ phụ trách của từng ngành theo từng chỉ tiêu cụ thể nhằm giúp cho hệ thống tổ
chức bộ máy thực hiện Phong trào các cấp vận hành tốt và nâng cao chất lượng
hoạt động một cách toàn diện, hiệu quả.
- Đánh giá hiệu quả thực hiện Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở,
công tác gia đình gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đề ra các chỉ
tiêu mới phù hợp, mang tính khả thi để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả; kịp thời
phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào.
II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN:
1. Nội dung:
- Tiếp tục triển khai các Kế hoạch, Quyết định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh
về Phong trào như: Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 21/7/2016 về thực hiện
Phong trào tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 228/KH-UBND
ngày 21/11/2016 về thực hiện Đề án truyền thông phát triển Phong trào trên địa

bàn Tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 142/KH-UBND
ngày 12/5/2017 về nâng cao chất lượng Phong trào gắn với Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quyết định
548/QĐ-UBND.HC ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc Ban
hành Quy định Tiêu chuẩn và trình tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn
hóa trong Phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa“ trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp và các Kế hoạch của Thành phố như: Kế hoạch số 153/KHBCĐ ngày 30/12/2016 về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.
- Tham gia các lớp tập huấn công tác thực hiện Phong trào và công tác gia
đình năm 2020 do thành phố tổ chức; tổ chức, kiểm tra chấm khóm và phường
Văn minh đô thị năm 2020.
- Triển khai Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của
UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định xây dựng và thực hiện Quy
ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghiêm túc. Đây là điều kiện thuận lợi để các tiêu
chuẩn công nhận gia đình văn hóa, ấp văn hóa nông thôn mới, khóm văn minh đô
thị được thực hiện dễ dàng, đảm bảo chất lượng gắn với thực tiễn đời sống xã hội
của cộng đồng dân cư.
2. Chỉ tiêu thực hiện:
Năm 2020 phấn đấu thực hiện:
- 100% hộ đăng ký đạt chuẩn gia đình văn hóa.
- 94% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa.
- 04/04 khóm đạt chuẩn văn minh đô thị.
- Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
- Đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
III. GIẢI PHÁP, THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:
- Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, chính
quyền, đoàn thể các cấp, đưa mục tiêu thực hiện Phong trào vào Nghị quyết của
Cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền các cấp.
- Nâng chất lượng hoạt động của Ban công tác Phong trào của phường; đổi
mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Công tác và Ban Vận động khóm
theo hướng hiệu quả, thiết thực, sát với thực tiễn có trọng tâm, trọng điểm.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thành viên Ban công tác Phong trào
của phường và Ban vận động 04 khóm trong việc hướng dẫn triển khai và tổ chức
thực hiện Phong trào.
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- Thực hiện quy chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thành viên,
thống nhất sự chỉ đạo tập trung gắn với việc phát huy vai trò chủ động sáng tạo
của cơ quan.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” Phường Tân Quy Đông năm 2020. Đồng thời triển khai đến
các thành viên trong Ban công tác phường và Ban vận động 04 khóm.
* Thời gian thực hiện dự kiến quí I, II năm 2020.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận
thức trong cán bộ đảng viên, viên chức lao động và cộng đồng dân cư, cơ quan,
đơn vị, trường học về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung
ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đô thị văn minh”; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức hành động để mọi người dân tự giác thực
hiện ngày càng hiệu quả hơn.
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến
trong Phong trào gắn với các phong trào khác tại địa phương thông qua các
phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề
nghiệp, hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở cũng như trong tất cả các ngành,
đoàn thể phường.
* Thời gian thực hiện: hàng tháng trong năm 2020.
3. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý
phong trào cơ sở:
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Công tác của phường.
- Tham dự các buổi Hội nghị trực tuyến, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao
trình độ nhận thức và kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện Phong trào do Tỉnh,
thành phố tổ chức.
- Tham dự các lớp tập huấn các văn bản mới của Tỉnh, Thành phố cho đội
ngũ cán bộ quản lý Phong trào đến tận tổ dân phố, tổ dân phòng khuyến học
nhằm nâng cao trình độ trong quá trình tổ chức thực hiện và quản lý phong trào
phù hợp với tình hình của địa phương; chú ý đến công tác xây dựng các văn bản
báo cáo, kế hoạch, lưu trữ hồ sơ, sổ sách…
* Thời gian thực hiện: quí II, quí III năm 2020.
4. Thực hiện tốt quy trình phúc tra chấm điểm khóm VMĐT và chấm
điểm phường VMĐT và đơn vị văn hóa:
- Ban Công tác phường xây dựng Kế hoạch hướng dẫn bình xét và tổ chức
tốt việc phúc tra chấm điểm, công nhận gia đình văn hóa; khóm, phường văn
minh đô thị; cơ quan, đơn vị, văn hóa đúng quy trình hướng dẫn của Ban Chỉ đạo
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thành phố. Quá trình phúc tra công nhận phải tiến hành công khai, dân chủ, công
tâm, chất lượng, không chạy theo thành tích, chủ quan, để việc phúc tra chấm
điểm, công nhận khen thưởng đúng đối tượng, đúng thực chất thành tích đạt
được.
* Thời gian thực hiện trong quí III, quí IV năm 2020.
5. Tổ chức chấm điểm báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo thành phố và tổ
chức Hội nghị sơ kết đánh giá Phong trào năm 2020:
- Trên cơ sở kết quả thực hiện Ban Công tác phường kịp thời bổ sung, sửa
đổi về nội dung giải pháp thực hiện Phong trào phù hợp với thực tiễn của địa
phương; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện trong “Ngày hội đại đoàn kết toàn
dân tộc” ở khóm. Ban công tác phường báo cáo kết quả thực hiện phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về BCĐ thành phố.
- Tham dự Hội nghị sơ kết Phong trào trên địa bàn thành phố năm 2020.
* Thời gian thực hiện trong quí IV năm 2020.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
- Sử dụng kinh phí cho Phong trào theo quy định tại Thông tư liên tịch số
144/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của 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 và Kế hoạch số 153/KH-BCĐ ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND
Thành phố về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” thành phố Sa Đéc giai đoạn 2016 – 2020.
- Bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban công tác phường,
kinh phí phúc tra, giám sát, sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình và khen
thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể xuất sắc thực hiện Phong trào theo qui định
hiện hành.
- Tăng cường nguồn lực từ Nhà nước và đẩy mạnh công tác xã hội hoá các
hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công chức Văn hóa – Xã hội phường:
- Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND phường các văn bản hướng
dẫn thực hiện Phong trào; phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tuyên truyền, cổ động các tầng
lớp nhân dân tích cực thực hiện Phong trào tại địa phương, đơn vị, trường học,...
- Chuẩn bị các nội dung họp Ban công tác định kỳ theo Quy chế.
- Phối hợp với Công chức Tài chính - Kế toán phường dự trù kinh phí thực
hiện Phong trào năm 2020.
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- Hướng dẫn việc xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Khóm, Phường văn minh
đô thị”, “Đơn vị văn hóa” và lưu trữ hồ sơ về các danh hiệu văn hóa.
- Tổng hợp và báo cáo kết quả bình xét, công nhận các danh hiệu của
Phong trào như: Gia đình văn hóa; Gia đình thể thao; Gia đình học tập.
- Tổng hợp báo cáo năm, các mẫu biểu thống kê số liệu của Phong trào
năm 2020.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường:
- Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đến từng người
dân, hộ gia đình, khu dân cư trên địa bàn phường về mục đích, ý nghĩa nội dung
của Phong trào gắn với Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”; tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ
phong trào ở các khóm, xây dựng các văn bản, kế hoạch hướng dẫn các khóm tổ
chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc khóm; hướng dẫn các quy trình, thủ tục khóm
văn minh đô thị năm 2020.
- Hướng dẫn tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).
- Hướng dẫn, lưu trữ hồ sơ về đăng ký khóm văn minh đô thị.
- Tổng hợp báo cáo, sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện Phong trào
về Thường trực Ban công tác phường.
3. Công chức Văn phòng - thống kê phường:
- Tham mưu Ban công tác về chính sách khen thưởng, thẩm tra danh sách các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Phong trào để đề nghị
khen thưởng.
4. Công chức Tài chính - Kế hoạch phường:
- Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra sử dụng kinh phí trong các hoạt động của
Phong trào.
5. Trường tiểu học Tân Quy Đông – Trường mẫu giáo Tân Quy Đông:
- Xây dựng trường học đạt chuẩn văn hóa, tiếp tục thực hiện Phong trào
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cung cấp cho Ban công tác phường về
các chỉ tiêu đạt được thuộc ngành quản lý.
6. Trạm Y tế phường:
- Thực hiện các chương trình y tế và các tiêu chí về sức khỏe, dân số KHHGĐ cung cấp cho Ban Công tác phường các chỉ tiêu đạt được của từng
khóm phục vụ cho công tác bình xét các danh hiệu.
7. Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động, Thương
binh và Xã hội phường:

5

- Cung cấp thông tin cho Ban Công tác phường về tỷ lệ hộ nghèo, cận
nghèo; tỷ lệ việc làm và các tiêu chí thuộc lĩnh vực quản lý cung cấp cho Ban
Công tác phường phục vụ cho công tác bình xét các danh hiệu.
8. Công chức địa chính – xây dựng – môi trường:
- Thực hiện Kế hoạch xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn phường đạt
hiệu quả để góp phần thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng Phong trào gắn với
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
9. Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường:
- Phối hợp với công chức VH-XH phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật cho cán bộ, đảng viên
và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, đồng thời chủ trì, chỉ đạo, hướng
dẫn công tác hòa giải cơ sở.
10. Công an phường:
- Cung cấp các thông tin và tổng hợp danh sách các đối tượng vi phạm
pháp luật trong năm, các khóm, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn
“an toàn về an ninh trật tự”.
- Chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ, công an khu vực tham mưu, phối hợp với các
khóm xây dựng địa bàn trong sạch vững mạnh, không có tệ nạn xã hội, giữ vững
an ninh trật tự, an toàn xã hội.
11. Ban Chỉ huy Quân sự phường:
- Thông tin về tình hình chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự của thanh niên
trên địa bàn phường.
12. Công đoàn cơ sở phường:
- Tuyên truyền vận động, thực hiện việc phát động tham gia xây dựng cơ
quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
13. Hội Khuyến học phường:
Phối hợp cùng công chức VH-XH phường hướng dẫn về nội dung, tiêu
chuẩn, biểu mẫu, quy trình bình xét “Gia đình học tập” gắn với “Gia đình văn
hóa”; “Cộng đồng học tập” với “Khóm văn minh đô thị”; “Đơn vị học tập” với
“Đơn vị văn hóa” ở cơ sở thuộc cấp phường quản lý để triển khai trong Phong
trào và công tác gia đình trên địa bàn phường năm 2020.
14. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn
thanh niên phường: có kế hoạch tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích
cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương góp phần thực hiện thắng
lợi các danh hiệu của phong trào.
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15. Ban vận động 04 khóm:
- Căn cứ vào kế hoạch của Ban công tác phường, các khóm xây dựng
kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện phong trào ngay từ đầu năm gắn với
chương trình công tác của từng khóm. Tổ chức lồng ghép các tiêu chuẩn
phường “an toàn về an ninh trật tự” vào việc bình xét, công nhận các danh
hiệu văn hóa và đề xuất khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể có thành
tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Phong trào theo quy định.
- Lưu trữ đầy đủ hồ sơ về các danh hiệu văn hóa hằng năm, cung cấp cho
Ban Chỉ đạo Thành phố khi được kiểm tra hoặc phúc tra.
- Thực hiện báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, việc quản
lý kinh phí, các nội dung xã hội hóa, khen thưởng gương người tốt việc tốt…
trong Phong trào định kỳ theo quy định.
VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO:
- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, Ban công tác phường báo cáo kết quả
thực hiện Phong trào gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố (
thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ
đạo thành phố và Tỉnh theo quy định.
- Thời gian gửi báo cáo vào tuần cuối tháng của mỗi quý, 6 tháng, năm.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” phường Tân Quy Đông năm 2020. Yêu cầu các thành viên Ban
công tác phường, các ngành, đoàn thể phường có liên quan thực hiện tốt nội dung
Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- BCĐ XDĐSVH thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND phường;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường;
- Thành viên BCT phường;
- BVĐ 04 khóm;
- Lưu: VT.

TM. BAN CÔNG TÁC XDĐSVH - ĐTVM
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Người ký: Ủy ban Nhân
dân Phường Tân Quy Đông
Email:
phuongtanquidong.txsd@d
ongthap.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Sa
Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Phó Chủ tịch UBND phường
Phạm Thị Ngọc Thanh
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