
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 

hương ước, quy ước năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BCĐ ngày 15 tháng 03 năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành 

phố Bắc Kạn về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Bắc 

Kạn năm 2022; 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

phường Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy 

ước năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục  đích 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào, hương ước, quy ước đến Ban Chỉ đạo 

các cấp gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào khác và nhiệm 

vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. 

- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp giữa 

MTTQ và các đoàn thể phường trong việc triển khai thực hiện Phong trào, 

hương ước, quy ước tại địa phương. 

2. Yêu cầu: 

- Gắn chất lượng phong trào với chương trình xây dựng nông thôn mới, 

chương trình giảm nghèo bền vững và nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc 

phòng an ninh của phường; lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương 

ước, quy ước vào thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” để triển khai thực hiện.  

-  Tổ chức, triển khai các hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

II. NỘI DUNG  

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

hiện hương ước, quy ước 

1.1. Chỉ tiêu:  

UBND P. NGUYỄN THỊ MINH KHAI 
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- Phấn đấu 95% số hộ gia đình trở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”. 

- Phấn đấu 75% số tổ dân phố trở lên được công nhận danh hiệu, “Khu dân 

cư văn hóa”. 

- Phấn đấu phường đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

1.2. Nhiệm vụ phong trào: 

- Thực hiện hướng dẫn việc đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa; cung 

cấp nội dung tuyên truyền triển khai thực hiện Phong trào, hương ước, quy ước 

trên địa bàn phường theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

- Triển khai các chuyên mục, bài viết tuyên truyền về Phong trào và thực 

hiện hương ước, quy ước trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND thành phố.  

2. Thực hiện hương ước, quy ước 

2.1. Chỉ tiêu:  

- 100% khu dân cư triển khai thực hiện hương ước, quy ước theo quy định. 

- Năm 2022 các tổ dân phố tiếp tục rà soát, bổ sung điều chỉnh hương ước 

phù hợp với tình hình thực tế của tổ. 

2.2. Nhiệm vụ cụ thể 

Triển khai hướng dẫn các tổ dân phố bổ sung, điều chỉnh hương ước, quy 

ước thực hiện ở cộng đồng dân cư (đã triển khai tại công văn số 53/UBND-

VHXH ngày 13/3/2022 về rà soát bổ sung, thay thế hương ước, quy ước). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hoá – xã hội (Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo 

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

Thị Minh Khai) 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo ban hành Kế hoạch, hướng dẫn các tổ dân 

phố thực hiện tốt Phong trào, rà soát hương ước, quy ước theo quy định. 

- Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ 

được phân công tại Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Tổ chức phát động đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2022; theo dõi, 

đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai Phong trào, hương ước, quy ước của các 

tổ dân phố theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các văn bản, quy định 

về bình xét các danh hiệu văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NÐ-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”; Hướng dẫn số 173/HD-BCĐ ngày 01/4/2019 của Ban Chỉ đạo phát 

triển văn hóa, thể thao và du lịch về Hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự 

xét và công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị 

trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Hướng dẫn số 322/HD-BCĐ ngày 12/10/2015 

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

tỉnh Bắc Kạn về hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận 

danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa” để đề xuất, kiến nghị điều chỉnh những nội dung 

không phù hợp (nếu có). 

- Kịp thời tham mưu kiện toàn thành viên khi có thay đổi để duy trì 

hoạt động của Ban Chỉ đạo theo Quy chế.  

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Nguyễn Thị Minh Khai 

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc 

vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tích 

cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng Phong trào. 

+ Tăng cường phối hợp với thành viên thường trực Ban Chỉ đạo phường 

triển khai thực hiện đảm bảo các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo Kế hoạch ; 

tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung Phong trào rộng rãi trên địa 

phường ; xây dựng các mục, chuyên mục, phóng sự, tin bài phản ánh các hoạt 

động tổ chức hưởng ứng nâng cao chất lượng phong trào trên cổng thông tin điện 

tử phường gắn với các hoạt động thực tế chuyên môn mình phụ trách; kịp thời 

nêu gương người tốt việc tốt, mô hình điển hình trong quá trình triển khai thực 

hiện Phong trào;  

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

đời sống văn hóa” và thực hiện hương ước, quy ước năm 2022 của Ban Chỉ đạo 

phường Nguyễn Thị Minh Khai. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng 

mắc đề nghị các các tổ dân phố kịp thời thông tin về  Ban chỉ đạo phường qua 

công chức Văn hóa – xã hội – thành viên thường trực Ban Chỉ đạo để thống nhất 

thực hiện ./.  

 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- BCĐ thành phố; 

- Đảng uỷ, HĐND phường; 

- Các thành viên BCĐ phường; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VP, VHXH, 
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