ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA BÌNH
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Gia Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về Chương trình Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Gia Bình

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026;
Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh
Bắc Ninh về thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về Chương trình Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
UBND huyện Gia Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số
2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 2026 trên địa bàn huyện Gia Bình, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Cụ thể hóa việc tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ,
giải pháp trong Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về Chương trình Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Gia Bình ;
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;
- Phát huy những kết quả tích cực của Phong trào đạt được trong giai đoạn
2016-2020, tạo sự phát triển Phong trào sâu rộng, bền vững, xây dựng môi trường
văn hóa lành mạnh, phong phú, góp phần ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự
an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện Gia Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2. Yêu cầu:
- Triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của Phong trào; đổi mới nội
dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn,
có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, lãng phí;
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- Gắn kết chặt chẽ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” với việc thực hiện các Phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các tiêu
chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; xây dựng đô thị văn minh
làm nòng cốt để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở;
- Huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia các hoạt động sáng tạo và xây
dựng đời sống văn hóa, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển, nâng
cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn
hóa giữa nông thôn và thành thị, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Tiếp tục phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” giai đoạn 2021 - 2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo
chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Bắc Ninh phát triển
toàn diện, mang đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc, thực sự trở thành động lực
phát triển bền vững; tạo nền tảng văn hóa đáp ứng yêu cầu của thành phố trực
thuộc Trung ương.
Gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới;
xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây
dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chiến
lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030.
2. Mục tiêu cụ thể:
- 90% trở lên 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;
- 100% Trung tâm Văn hóa , Thể thao và truyền thông cấp huyện, cấp xã
đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng và tổ chức các hoạt động
thường xuyên;
- 100% các xã, thị trấn có điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh niên,
thiếu niên và nhi đồng;
- 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt văn minh đô thị;
- 99% trở lên Khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa;
- 93% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;
- 97% trở lên gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa;
- Tỷ lệ điện táng, hỏa táng người chết đạt từ 50% trở lên;
- Tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 40% trở lên.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh:
1.1. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở gia đình, nhà trường,
cộng đồng dân cư, trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp;
thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy
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định nêu gương của cán bộ, đảng viên để văn hóa thực sự là động lực, đột phá
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy tính gương mẫu, tự giác, tuân thủ pháp
luật của cá nhân, cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng xã hội; có biện pháp ngăn
chặn các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến xây dựng môi trường văn hóa.
1.2. Xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng; thúc đẩy các
nội dung lành mạnh, tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả; xây
dựng các tác phẩm phù hợp với văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc có tính giáo dục
dành cho thanh thiếu nhi và nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên
môi trường mạng.
1.3. Xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, an toàn; các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh,
nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
1.4. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thực sự là
nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng; giáo dục truyền
thống gia đình, nếp sống văn hóa và chuẩn mực đạo đức con người Bắc NinhKinh Bắc gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ
mới; xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nề nếp,
ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em
đoàn kết, thương yêu nhau.
1.5. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường, để mỗi trường
học thực sự là môi trường giáo dục, rèn luyện về tri thức, lý tưởng, phẩm chất,
và lối sống văn hóa; chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống
văn hóa và truyền thống văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc, kỹ năng ứng xử xã hội
văn minh, hướng con người có hoài bão, khát vọng vươn tới giá trị chân - thiện mỹ, nhằm hoàn thiện nhân cách con người Bắc Ninh trong thời đại mới.
1.6. Tăng cường gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi
vật thể, các làng nghề truyền thống tiêu biểu…trên địa bàn huyện; tiếp tục xây
dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và củng cố tổ chức bộ máy Trung
tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn, làng, khu phố;
khai thác, phát huy tối đa, hiệu quả các thiết chế công trình văn hóa hiện có;
thực hiện việc nâng cấp, xây các công trình mới phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị
và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân; đẩy mạnh và
đa dạng hóa các hình thức phục vụ lưu động.
1.7. Phát triển đa dạng các loại hình, câu lạc bộ về văn hóa, thể thao cơ
sở; duy trì, phát triển và đổi mới nội dung các liên hoan, hội thi, hội diễn văn
hóa, văn nghệ, dân ca, phong trào thể dục, thể thao quần chúng; củng cố phòng
đọc sách, báo tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; tiếp tục duy trì, nâng cao
chất lượng tủ sách tại nhà văn hóa thôn, làng, khu phố; khơi dậy phong trào đọc
sách trong nhân dân; góp phần xây dựng Bắc Ninh ổn định về chính trị, dân chủ,
hòa thuận, nhân ái, mang đậm bản sắc Bắc Ninh- Kinh Bắc; có môi trường xanh,
sạch đẹp, an toàn theo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
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1.8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn
minh; phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò làm chủ của người dân trong xây
dựng đời sống văn hóa cơ sở, xóa bỏ các tập quán lạc hậu, không phù hợp; tạo
điều kiện để nhân dân chủ động tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống của Bắc Ninh - Kinh Bắc; duy trì tổ chức sinh hoạt văn hóa dân
gian như Quan họ, ca trù…phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần phát
huy năng lực sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của
con người Bắc Ninh.
2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; khu dân
cư văn hóa:
2.1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình
trong xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc; ý thức trách nhiệm của người dân
và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững
danh hiệu thôn, làng, khu phố văn hóa.
2.2. Thực hiện nghiêm quy định xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa; thôn,
làng, khu phố văn hóa, bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai.
2.3. Phát huy vai trò Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên
truyền, vận động, giám sát việc bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn
hóa; thôn, làng, khu phố văn hóa.
2.4. Nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách; giữ gìn
khu phố sạch sẽ, văn minh; chăm lo đời sống tinh thần cho người dân.
2.5. Giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên trước khi lập gia đình; đẩy
mạnh tuyên truyền cho thanh niên, vị thành niên chưa kết hôn về hôn nhân cận
huyết thống và tảo hôn.
2.6. Tổ chức hiệu quả các phong trào bảo vệ môi trường, nhất là hoạt
động phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa; mô hình khu dân cư bảo
vệ môi trường, bảo vệ di sản thiên nhiên, tiêu dùng xanh và thân thiện môi
trường; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước, xây dựng
nông thôn mới, gia đình văn hóa, qua đó gắn kết và phát huy vai trò của người
dân, cộng đồng dân cư trong việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo vệ
môi trường.
3. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới
3.1. Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh” ở khu dân cư gắn với việc xây dựng “xã, thị
trấn phù hợp với trẻ em” góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về
giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
3.2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực
vận động nhân dân phát huy nội lực, chung tay cùng chính quyền các cấp trong
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành
mạnh, an toàn.
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3.3. Lồng ghép hiệu quả các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các hoạt động của Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm nâng cao hiệu quả xây
dựng gia đình, khu dân văn hóa.
3.4. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết
toàn dân tộc”, nhất là ở địa bàn khu dân cư; chú trọng việc bảo vệ, giữ gìn và
phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong tổ chức Ngày hội; nâng
cao chất lượng việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Tuần
lễ Di sản văn hóa Việt Nam” (18/11- 23/11) hàng năm.
4. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa
4.1. Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa (cơ quan Đảng, Nhà nước, các
đoàn thể chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang) do Chủ tịch
UBND huyện công nhận, theo các tiêu chuẩn cơ bản sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở;
- Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước.
4.2. Xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, do Chủ tịch UBND huyện
công nhận, theo các tiêu chuẩn cơ bản sau:
- Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển;
- Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp;
- Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động;
- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước.
4.3. Đẩy mạnh việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy
tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh
đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho tỉnh.
5. Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với
thực hiện các nhiệm vụ, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ:
5.1. Gắn kết chặt chẽ văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát
huy vai trò của các yếu tố văn hóa và nhân tố con người Bắc Ninh trở thành
nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển kinh tế, xã hội và chuyên môn
nghiệp vụ.
5.2. Gắn việc xây dựng đời sống văn hóa thông qua thực hiện hiệu quả
phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư và các cuộc vận động, phong trào xã hội
lớn: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn vệ
sinh lao động”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công
sở”, “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Ngày vì người
nghèo”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông...; thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây
dựng văn hóa giao thông....
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5.3. Tiếp tục gắn kết thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của các ngành,
đoàn thể với các phong trào, cuộc vận động về: “Dạy tốt - Học tốt”, “Mỗi thầy,
cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học
xanh - sạch - đẹp”, “Tuổi cao - Gương sáng”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh
giỏi”, “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, “Học tập, lao
động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức”, “Toàn dân rèn luyện thân
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Cựu Chiến binh gương mẫu”, “Tuổi trẻ Việt
Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Xây
dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị lực lượng vũ trang”;
“Xây dựng con người văn hóa, môi trường văn hóa thời kỳ mới trong Quân đội
nhân dân Việt Nam”...
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo:
1.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính
quyền và Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp:
- Đưa mục tiêu thực hiện Phong trào vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng,
kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện;
- Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và bảo đảm
điều kiện cho Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp hoạt động thường xuyên, hiệu
quả, thiết thực, sâu sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết kịp thời
những khó khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong quá trình triển khai Phong
trào;
- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các
cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung,
thống nhất của Ban Chỉ đạo, gắn với việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo
của các cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo các cấp;
- Ban Chỉ đạo các cấp tích cực, chủ động tham mưu cụ thể hóa các mục
tiêu, tiêu chí của phong trào vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong từng giai đoạn và
hàng năm; bố trí kinh phí đầu tư phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả; chú
trọng xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho triển khai thực hiện
phong trào; tiếp tục đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; tăng cường
công tác quản lý, sử dụng, phát huy tối đa, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn
hóa, thể thao cơ sở;
1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động:
- Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, giáo dục
nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp về nội dung, ý nghĩa của việc tổ chức thực hiện Phong trào;
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến
trong phong trào trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Giải pháp về huy động nguồn lực thực hiện phong trào:
2.1. Tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Phong trào:
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- Bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo phong trào
các cấp; kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ; kinh phí khen thưởng các cá nhân, gia
đình, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào theo
quy định;
- Xây dựng cơ chế chính sách, tạo nguồn lực đầu tư xây dựng và tổ chức
hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao các cấp.
2.2. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa văn hóa:
- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu
tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí ở nông thôn; tổ
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở;
- Xây dựng cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia
xây dựng đời sống văn hóa; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để
duy trì hoạt động thường xuyên của nhà văn hóa, khu thể thao ở cơ sở.
- Huy động các nguồn xã hội hóa để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.
3. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng:
3.1. Tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua thực hiện Phong trào
thường xuyên, thiết thực, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể; tổ chức
thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với
các phong trào thi đua yêu nước, và các phong trào thi đua của ngành, địa
phương, đơn vị nhằm thu hút, khuyến khích cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể
thực hiện phong trào.
3.2. Định kỳ tổ chức Hội nghị tuyên dương các cá nhân, tập thể xuất sắc.
Chú trọng công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ phong trào phù hợp với các
quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng.
3.3. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của Đảng viên, phát huy
tính chủ động, sáng tạo của nhân dân; đề cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận
Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc thực hiện phong trào; đưa kết
quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Phong trào thành một
tiêu chí trong việc đánh giá, xếp loại các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể
hàng năm.
4. Giải pháp về nghiệp vụ
4.1. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng tổ chức triển khai
thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho Ban
Chỉ đạo Phong trào ở các cấp, nhất là cấp cơ sở; bảo đảm phong trào được triển
khai thường xuyên, liên tục, rộng khắp mang lại hiệu quả thiết thực.
4.2. Tích cực tham mưu các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát
triển Phong trào.
4.3. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng,
hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với triển
khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc triển khai 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 BCH TW Đảng khóa XI về xây dựng và phát
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triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ XX của tỉnh,
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.
4.4. Tham gia bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng cho cán
bộ tham mưu do tỉnh tổ chức và trực tiếp tham gia triển khai thực hiện phong
trào các cấp; bảo đảm phong trào được triển khai thường xuyên, liên tục, rộng
khắp, phù hợp với điều kiện của huyện Gia Bình.
4.5. Đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng,
trên mạng xã hội, kiên quyết đấu tranh với những hành vi phản văn hóa, lệch
chuẩn về văn hóa; đấu tranh, lên án mạnh mẽ các tệ nạn xã hội như: mua bán,
vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, tệ nạn mại dâm, cờ bạc, cá độ,
xâm hại phụ nữ, trẻ em... gây bức xúc trong dư luận xã hội.
4.6. Giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu
biểu có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo trong xây dựng môi trường văn
hóa, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
- Kinh phí thực hiện Chương trình Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” do ngân sách nhà nước đảm bảo, được cân đối trong dự
toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị, địa phương
theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành;
- Các nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và
ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, ban, ngành thành viên và các thành viên Ban Chỉ đạo
huyện chủ trì chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình thực hiện Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 gắn
với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ
đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với điều kiện và
thực tiễn của cơ quan, đơn vị; phối hợp tham gia với cơ quan Thường trực Ban
Chỉ đạo huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào trên địa bàn huyện.
2. Phòng Văn hoá và Thông tin:
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Liên
đoàn Lao động huyện thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo;
- Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch 5 năm, hàng năm và
các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Phong trào;
- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã,
thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về Phong trào;
- Trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, bình xét, đánh giá, công nhận các
danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện: Phong trào xây dựng “Gia đình văn
hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”;
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- Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện hương ước, qui ước; hướng dẫn, đôn đốc công
tác xây dựng và tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao;
- Triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào
bằng nhiều hình thức: Tổ chức liên hoan văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền trực
quan…;
- Mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường công tác tuyên truyền,
biểu dương các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên
tiến, tiêu biểu về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” trên địa bàn huyện trên Cổng thông tin điện tử huyện.
- Tham gia các hội nghị tập huấn do tỉnh tổ chức; sơ kết, tổng kết đánh giá
kết quả thực hiện Phong trào của huyện theo quy định;
- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
UBND huyện về kết quả thực hiện Phong trào.
3. Văn phòng HĐND - UBND huyện: Phối hợp với Phòng Văn hoá và
Thông tin tham mưu UBND huyện các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện.
4. Phòng Nội vụ:
- Phối hợp với các đơn vị 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;
- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, vận
động các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia tích cực các hoạt động Phong trào,
thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự, giữ gìn bản sắc văn hóa Bắc Ninh –
Kinh Bắc.
5. Công an huyện:
Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin và các ngành thành
viên chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào bảo vệ an 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 hóa".
6. Ban Chỉ huy quân sự huyện:
Chủ trì triển khai thực hiện Phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa
lành mạnh trong các đơn vị lực lượng vũ trang”; “Xây dựng con người văn hóa,
môi trường văn hóa thời kỳ mới trong Quân đội nhân dân Việt Nam”...
7. Phòng Y tế:
Chỉ đạo, triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân
dân và công tác dân số trong tình hình mới; tập trung triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.
8. 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; đào tạo thế hệ trẻ biết trân trọng, giữ gìn, phát
huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và văn minh nhân loại; biết
giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội;

10

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt - Quản lý
tốt”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Xây
dựng trường học “sáng - xanh - sạch - đẹp” và các nội dung của phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” xây dựng mô hình tiêu
biểu “ Gia đình học tập”.
9. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
Chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo hướng dẫn, rà
soát, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Phong trào, trình UBND huyện xem
xét, phê duyệt theo quy định.
10. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức
triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; chương trình giảm
nghèo và đảm bảo an sinh xã hội…; triển khai các cuộc vận động, các phong
trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…
11. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, đưa tin, bài…tăng
thời lượng phản ánh sinh động các nội dung Phong trào trên Đài Phát thanh
huyện; Phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật
xấu, hành vi, lối sống xa lạ với nếp sống văn hóa dân tộc; tuyên truyền các
nội dung mang tính định hướng, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi
người dân trong xây dựng văn hóa người Bắc Ninh.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”.
12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy:
Hướng dẫn các Đảng uỷ tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung
ương, của tỉnh, của huyện về phát triển văn hóa; chỉ đạo, định hướng các cơ
quan truyền thông của huyện, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền nâng cao
nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân
dân về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bằng các
hình thức phù hợp.
13. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện Gia Bình:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động nhân
dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chủ trì
tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hàng năm ở khu dân cư …
14. Liên đoàn Lao động huyện:
Triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng
tạo”, “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước,
đảm việc nhà”, “Văn hóa - Thể thao”; cuộc vận động “Cán bộ công chức, viên
chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức,
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
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Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo huyện và các
đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức xây dựng đời
sống văn hóa công nhân ở các doanh nghiệp;
Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng các
thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đoàn viên, công nhân lao động ở các doanh
nghiệp.
15. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện:
Chủ trì, tổ chức triển khai đẩy mạnh phong trào xây dựng người phụ nữ
tỉnh Bắc Ninh “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”, duy trì phong trào
“Vì môi trường xanh sạch đẹp, Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh không đổ rác, phế thải ra
đường và nơi công cộng”; nhân rộng mô hình “Đoạn đường tự quản” do Chi hội
liên hiệp Phụ nữ cơ sở đảm nhiệm; Tích cực thực hiện các phong trào “Xây
dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch,
góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”…
16. Huyện Đoàn Bắc Ninh:
Chủ trì, phối hợp tổ chức phong trào Thanh niên tình nguyện, đi đầu trong
một số phong trào văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh và các hoạt động nhân
đạo, từ thiện; vận động đoàn viên thanh niên thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới trong đoàn viên và Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao
động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Học tập, lao động sáng tạo”…
17. Hội Cựu chiến binh huyện:
Vận động các Hội viên phấn đấu thực sự là những gương sáng ở cộng
đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và các lĩnh vực công
tác với tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, “Cựu Chiến binh gương mẫu”…
18. Hội Nông dân huyện:
Duy trì, đẩy mạnh phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; xây
dựng gia đình văn minh hạnh phúc; Đoàn kết cộng đồng và tuân thủ pháp luật.
Chỉ đạo Hội Nông dân ở cơ sở tham gia xây dựng Khu dân cư văn hóa, Xã đạt
chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
19. UBND các xã, thị trấn:
- Căn cứ kế hoạch thực hiện Phong trào của huyện, nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ và toàn diện
các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Phong trào trên địa bàn phù hợp với tình
hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu
quả Phong trào;
- 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 cơ sở;
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- Thực hiện khách quan, công bằng, chính xác trong việc bình xét và công
nhận các danh hiệu theo đúng các quy định hiện hành; phát huy tốt vai trò giám
sát, phản biện của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư;
- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động và các nội dung của Phong trào cấp xã
theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày
28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn huyện
Gia Bình. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc triển khai, thực hiện. Hằng năm, báo cáo đột xuất và định kỳ về
Phòng Văn hoá và Thông tin - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào
huyện trước ngày 30/11 để tổng hợp báo cáo theo quy định/.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở VHTT&DL (b/c);
- Thường trực HU, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình

Nguyễn Bá Tài

