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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

và lễ hội trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 14/02/2020 thực hiện Nghị 

quyết 11-NQ/HU ngày 14/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang và lễ hội năm 2020 (sau đây gọi là Kế hoạch số 48/KH-

UBND); Ban Chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội huyện (Ban Chỉ đạo huyện) xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2020, cụ thể như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Mục đích 

Nhằm đánh giá trung thực, khách quan, cụ thể tình hình, kết quả triển khai 

thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo huyện thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; tình hình, kết quả 

tuyên truyền, quán triệt học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 

14/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội (sau đây gọi là Nghị quyết số 11-NQ/HU) và việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 48/KH-UBND của các xã, thị trấn; phát hiện cách làm hay, mô hình sáng 

tạo, phù hợp, thiết thực, hiệu quả để phổ biến tuyên truyền nhân rộng. 

Làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị 

quyết số 11-NQ/HU; chỉ ra những hạn chế, yếu kém và làm rõ nguyên nhân để 

khắc phục; kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo tổ chức 

thực hiện để Nghị quyết số 11-NQ/HU đi vào đời sống. 

 Góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, các Ban Chỉ đạo, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong việc lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

 2. Yêu cầu 

 Các xã được kiểm tra cần chấp hành nghiêm túc kế hoạch kiểm tra của Ban 

Chỉ đạo huyện, bố trí thành phần làm việc với đoàn kiểm tra đầy đủ theo yêu cầu; 

chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện (theo đề cương yêu cầu của 

đoàn kiểm tra) đảm bảo trung thực, khách quan, sát tình hình thực tế của đơn vị, 

tránh hình thức, đối phó.  
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Lưu ý: Các xã, thị trấn còn lại tự thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại đơn vị và 

có báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi Ban Chỉ đạo huyện (theo đề cương gửi các xã 

được kiểm tra). 

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra; 

thông báo kết luận kết quả kiểm tra các xã gửi Ban Chỉ đạo huyện (qua phòng Văn 

hóa và Thông tin). 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

Ban Chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, gồm các xã: Đồng Bục, Thống Nhất và 

Minh Hiệp. 

2. Thời gian, địa điểm:  

+ Ngày 17/6/2020: Buổi sáng xã Đồng Bục. 

+ Ngày 18/6/2020: Buổi sáng xã Minh Hiệp; Buổi chiều xã Thống Nhất.  

 Lưu ý: Thời gian bắt đầu: Buổi sáng từ 8h00; Buổi chiều từ 14h00. 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, ĐƠN VỊ KIỂM TRA 

1. Đoàn kiểm tra của huyện 

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội của huyện làm Trưởng đoàn. 

Thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách các xã Đồng Bục, Thống Nhất và 

Minh Hiệp. 

Lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Văn hóa và Thông tin (làm thư ký của 

đoàn kiểm tra). 

2. Đơn vị kiểm tra 

Ban Chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội cấp xã. 

Mời đại diện một số Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân 

cư, Trưởng thôn, khu phố tham gia (do xã chủ động mời).  

IV. PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA 

          1. Đoàn kiểm tra nghe báo cáo đánh giá chung tình hình triển khai phổ biến 

quán triệt thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU và Kế hoạch số 48/KH-UBND. 

2. Kiểm tra hồ sơ tài liệu, văn bản có liên quan đến công tác triển khai, tổ 

chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU và Kế hoạch số 48/KH-UBND do xã ban 

hành. 

          V. NỘI DUNG KIỂM TRA  

           1. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-

NQ/HU và Kế hoạch số 48/KH-UBND của Ban Chỉ đạo, UBND các xã; việc xây 
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dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU và Kế hoạch 

số 48/KH-UBND; hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã; tình hình, kết quả lãnh đạo, 

chỉ đạo kiện toàn củng cố các hội hiếu và xây dựng mới quy chế về tổ chức và hoạt 

động của hội hiếu; tình hình, kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU 

và Kế hoạch số 48/KH-UBND trên địa bàn xã. 

2. Nghe báo cáo trao đổi về những cách làm hay, sáng tạo, mới, hiệu quả; 

kiến nghị, đề xuất của xã, thị trấn về các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng cao 

chất lượng, hiệu quả quán triệt thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU và Kế hoạch số 

48/KH-UBND. 

3. Tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 

hội trên địa bàn trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19; triển khai thực 

hiện Công văn số 400/UBND-VHTT ngày 27/3/2020 của UBND huyện Lộc Bình 

về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quyết liệt về phòng chống dịch bệnh 

covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trên địa bàn 

huyện Lộc Bình. 

Lưu ý: Riêng UBND xã Đồng Bục báo cáo thêm về tình hình triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 11/12/2019 của UBND huyện Lộc Bình về 

xây dựng mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

trên địa bàn huyện Lộc Bình; Công văn số 134/VHTT ngày 20/4/2020 của Phòng 

Văn hóa và Thông tin về việc tiếp tục triển khai, thực hiện mô hình điểm thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Đoàn kiểm tra, các thành viên Ban Chỉ đạo 

  Tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kết thúc 

cuộc kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, dự thảo thông báo kết luận kiểm tra gửi 

Ban Chỉ đạo cấp huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) chậm nhất là 01 tuần 

sau khi kết thúc kiểm tra. 

 Các thành viên đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu dự thảo Thông báo kết luận 

của đoàn kiểm tra trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.    

 3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tham mưu bố trí phương tiện đi lại 

cho Đoàn kiểm tra. 

          4. Ban Chỉ đạo cấp xã được kiểm tra 

Chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 11-NQ/HU và Kế hoạch số 48/KH-UBND của xã (theo đề cương gửi kèm Kế 

hoạch này). Gửi dự thảo báo cáo cho các thành viên đoàn kiểm tra trước 02 ngày 

(qua Phòng Văn hóa và Thông tin). 

Tập hợp các văn bản, tài liệu đã ban hành để triển khai tổ chức thực hiện 

Nghị quyết số 11-NQ/HU; Kế hoạch số 48/KH-UBND (lập danh mục văn bản, tài 

liệu đã ban hành gửi kèm theo báo cáo). 
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Mời đầy đủ các thành phần tham dự làm việc với đoàn kiểm tra gồm: Các 

thành viên Ban Chỉ đạo của xã, thị trấn; mời đại diện một số Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, Trưởng thôn, khu phố tham gia (do xã chủ 

động mời).  

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện của Ban Chỉ đạo cấp huyện trong năm 

2020, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, Phòng Văn hóa và Thông 

tin, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các xã thực hiện nghiêm túc các nội dung, 

yêu cầu của Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với 

Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin), ĐT: 

(0205) 3.840.252./. 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/c); 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các đoàn thể huyện; 

- Phòng VH & TT; 

- Các TV BCĐ THNSVM huyện; 

- Ban Chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP Huyện ủy; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Văn Minh 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả triển khai quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11-

NQ/HU, ngày 14/4/2017 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với  việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội trên địa bàn xã (thị trấn)……….. năm 2020 
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-BCĐ ngày      /6/2020 của BCĐ cấp huyện) 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA XÃ 

Nêu khái quát đặc điểm, tình hình của xã (Tổng số cán bộ, đảng viên; đoàn 

viên, hội viên; tổng số thôn bản, khu phố; dân số; dân tộc). 

Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai tổ chức thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

 -  Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU năm 2020 

 -  Chương trình công tác của BCĐ xã, thị trấn năm 2020 

 - Kế hoạch kiểm tra của BCĐ xã, thị trấn trong năm 2020 

- Các văn bản khác (nếu có) của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn đã ban 

hành để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU, Kế hoạch số 

48/KH-UBND. 

2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã 

- Số cuộc họp của BCĐ xã, thị trấn đã thực hiện; thành phần tham gia; tổng 

số người có mặt, số vắng mặt (có lý do, không có lý do); các nội dung đã triển khai 

tại các cuộc họp của BCĐ. 

- Số cuộc kiểm tra Ban Chỉ đạo đã thực hiện; nội dung kiểm tra; mô hình, 

cách làm hay, hạn chế, yếu kém được phát hiện qua kiểm tra. 

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động 

 - Tổng số buổi tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-

NQ/HU cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (qua sinh hoạt chi bộ, họp cơ 

quan, đơn vị), số lượt người tham gia, đạt tỷ lệ %. 

 - Tổng số buổi tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, quần 

chúng nhân dân thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU (qua sinh hoạt BCH, chi đoàn, 

chi hội, họp khu dân cư), số lượt người tham gia, đạt tỷ lệ %. Trong đó nêu rõ số 

liệu thực hiện cụ thể của Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh 

niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động.  

 2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 48/KH-

UBND của UBND huyện  
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Nêu rõ kết quả thực hiện trước và sau khi có dịch bệnh covid-19 

- Về việc cưới: tổng số đám cưới trên địa bàn? trong đó: số đám thực hiện 

tốt ? tỷ lệ %?; số đám vi phạm? tỷ lệ %?; nội dung vi phạm? số người vi phạm là 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (nêu rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác)? 

kết quả xử lý vi phạm?; số đoàn viên, hội viên vi phạm? kết quả xử lý vi phạm?. 

So sánh, đánh giá vi phạm về việc cưới tăng hoặc giảm so với kết thúc năm 2018. 

- Về việc tang: tổng số đám tang trên địa bàn? trong đó: số đám thực hiện tốt 

? tỷ lệ %?; số đám vi phạm? tỷ lệ %?; nội dung vi phạm?; số người vi phạm là cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức (nêu rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác) ? kết 

quả xử lý vi phạm?; số đoàn viên, hội viên vi phạm? kết quả xử lý vi phạm?. So 

sánh, đánh giá vi phạm về việc tang tăng hoặc giảm so với kết thúc năm 2018. 

- Về lễ hội: Các lễ hội được tổ chức trên địa bàn? Nêu những nội dung được 

tổ chức thực hiện tốt tại lễ hội? Nội dung thực hiện còn hạn chế? Tình hình cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức đi lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp đi 

làm nhiệm vụ)?. 

3. Tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn củng cố các Hội hiếu 

và xây dựng mới quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội hiếu trên địa bàn 

xã, thị trấn 

- Tổng số Hội hiếu trên địa bàn xã, thị trấn? 

- Tổng số Hội hiếu trên địa bàn xã, thị trấn đã triển khai củng cố, kiện toàn 

lại tổ chức Hội hiếu; Tổng số Hội hiếu đã xây dựng mới Quy chế về tổ chức và 

hoạt động của Hội hiếu theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của huyện (thực hiện theo Mẫu 

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội hiếu). 

- Số Hội hiếu chưa thực hiện việc củng cố, hiện toàn lại tổ chức Hội hiếu; 

xây dựng mới Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội hiếu theo sự chỉ đạo, 

hướng dẫn của huyện. Nêu rõ khó khăn, vướng mắc, lý do vì sao chưa triển khai 

thực hiện chỉ đạo của huyện; đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục.   

4. Tâm tư nguyện vọng của nhân dân 

Kết quả tổng hợp theo dõi, nắm bắt dư luận, tâm tư nguyện vọng của nhân 

dân đối với việc triển khai tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội. Nhân dân đồng tình ủng hộ thực hiện những nhiệm vụ, giải 

pháp nào; những nhiệm vụ, giải pháp nào còn băn khoăn, chưa rõ, chưa thật sự 

đồng tình ủng hộ, tự giác thực hiện, lý do vì sao? Những phản ánh, kiến nghị, đề 

xuất của nhân dân?.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 1. Ưu điểm 

2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém  

Nêu rõ hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo (của Đảng ủy, Hội đồng 

nhân dân, UBND xã, Ban Chỉ đạo xã); hạn chế trong công tác tuyên truyền vận 

động (của chi bộ Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, của đội ngũ cán bộ, đảng 
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viên, công chức, viên chức); hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện; hạn chế 

trong công tác chỉ đạo đối với các thôn bản được chọn làm điểm chỉ đạo của xã. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm  

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Kiến nghị, đề xuất đối với Huyện ủy. 

2. Kiến nghị đề xuất đối với UBND huyện. 

3. Kiến nghị đề xuất đối với Ban Chỉ đạo huyện, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan. 

Lưu ý:  

- Thông tin, số liệu xây dựng báo cáo tính từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm 

kiểm tra;  

- Riêng UBND xã Đồng Bục báo cáo thêm về tình hình triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 241/KH-UBND, ngày 11/12/2019 của UBND huyện Lộc Bình về xây 

dựng mô hình điểm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa 

bàn huyện Lộc Bình tại thôn Lăng Xè, xã Đồng Bục 
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