
UBND HUYỆN LỘC BÌNH 

BCĐ PHONG TRÀO TOÀN DÂN 

ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐSVH 

 
Số:           /KH-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lộc Bình, ngày        tháng 6 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra việc thực hiện Phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020  

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 05/02/2020 của Ban Chỉ đạo thực 

hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lộc Bình 

về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” huyện Lộc Bình năm 2020; 

Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2020, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Mục đích 

 Kiểm tra Quy trình xây dựng kế hoạch, công tác tổ chức đăng ký các danh 

hiệu văn hóa trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 

Tình hình tổ chức, bộ máy và phân công công việc trong Ban Chỉ đạo các xã, thị 

trấn; việc triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng văn hóa đạt chuẩn nông 

thôn mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và quản lý, sử dụng các nhà 

văn hóa thôn bản, khu phố. 

 Đề xuất các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao số lượng, chất lượng 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trọng tâm là phong 

trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa. 

 Nâng cao trách nhiệm của các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa. 

 2. Yêu cầu 

 Đối với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cần chuẩn bị báo cáo đánh giá 

khách quan, khoa học, ngắn gọn, có số liệu chính xác, đảm bảo trung thực; tập hợp 

hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa". 

 Đoàn kiểm tra kết luận sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại một số cơ quan, 

đơn vị và hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra xong trước 15 ngày kể từ khi kết 

thúc đợt kiểm tra. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Đối tượng 
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Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" các 

xã: Đồng Bục, Thống Nhất và Minh Hiệp. 

          2. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

- Ngày 17/6/2020: Kiểm tra tại xã Đồng Bục. 

- Ngày 18/6/2020: Buổi sáng kiểm tra tại các xã Minh Hiệp; Buổi chiều 

kiểm tra tại xã Thống Nhất. 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

          1. Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” huyện; 

2. Đại diện thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” huyện phụ trách các xã được kiểm tra; 

3. Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin huyện. 

IV. PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA 

          1. Đoàn kiểm tra nghe báo cáo đánh giá chung tình hình hoạt động của Ban 

chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã.  

2. Kiểm tra kế hoạch, các văn bản chỉ đạo điều hành và các chỉ tiêu phấn đấu 

thực hiện phong trào của Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn. 

3. Đoàn kiểm tra thực tế một số thôn, bản trên địa bàn xã. 

          V. NỘI DUNG KIỂM TRA  

           1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

          Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 

Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã; việc 

tham mưu đề xuất cho Đảng ủy, HĐND và UBND xã; việc hướng dẫn, kiểm tra 

đôn đốc của Ban Chỉ đạo cấp xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào 

tại địa bàn cơ sở. 

          Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo xã, thị trấn, công tác phổ 

biến, tuyên truyền vận động các thôn, bản, khối phố, các hộ gia đình đăng ký xây 

dựng các danh hiệu văn hoá; việc tổ chức vận động đăng ký. 

 Kiểm tra việc chỉ đạo xây dựng, mua sắm trang thiết bị hoạt động và quản lý 

các nhà văn hóa trên địa bàn. 

          2. Về hồ sơ, sổ sách liên quan đến thực hiện Phong trào 

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa" xã; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban 

Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã; kế hoạch 

công tác của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa" xã năm 2020; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai của Ban Chỉ đạo 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã; quyết định công 
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nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 03 năm gần nhất: 2017; 2018 và 2019; hồ sơ bình 

xét năm 2019: bảng tự đánh giá, biểu chấm điểm, biên bản họp xét; hồ sơ đăng ký 

các danh hiệu văn hóa trong năm 2020. 

 Các quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị hoạt 

động của các nhà văn hóa; quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa, ban 

hành quy chế và niêm yết quy chế hoạt động của các nhà văn hóa (kiểm tra thực tế 

tại một số nhà văn hóa trên địa bàn).         

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

          1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (cơ quan thường trực của Ban 

Chỉ đạo) 

Thông báo thời gian, nội dung kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tại các xã được kiểm 

tra.  

 Chuẩn bị tài liệu và cử công chức làm nhiệm vụ thư ký ghi biên bản làm 

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

các xã. 

 Tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện dự thảo báo cáo và thông báo kết luận 

kết quả kiểm tra tại các xã theo quy định. 

2. Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” huyện phụ trách các xã Đồng Bục, Thống Nhất, Minh Hiệp 

 Tham gia thành phần đoàn kiểm tra tại các xã theo yêu cầu. 

 3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Bố trí xe ô tô phục vụ đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tại các xã được kiểm tra. 

          4. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” các xã  

Chuẩn bị các nội dung yêu cầu của kế hoạch, cụ thể: 

           + Báo cáo đánh giá kết quả, tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020 của xã (từ đầu năm đến 

thời điểm kiểm tra) theo đề cương gửi kèm, trong đó có so sánh số liệu với cùng kỳ 

năm 2019; xây dựng dự thảo báo cáo gửi cho đoàn kiểm tra trước 02 ngày. 

 + Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan đến thực hiện phong trào và công tác 

xây dựng nhà văn hóa (theo mục 2 phần V Kế hoạch này). 

          + Mời đầy đủ các thành phần tham dự làm việc cùng đoàn kiểm tra gồm: 

Các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào của xã; Trưởng ban công tác Mặt trận ở 

khu dân cư, các Trưởng thôn (yêu cầu các thành viên tham gia buổi làm việc chuẩn 

bị các ý kiến phát biểu theo các nội dung kiểm tra). 

 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2020. Yêu cầu 
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các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo 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 cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo (Phòng Văn hóa 

và Thông tin) số điện thoại 02053.840.252./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VH, TT&DT (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- CT,  PCT UBND huyện; 

- Trưởng BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện; 

- Các ngành thành viên BCĐ TDĐKXDĐSVH huyện; 

- UBND các xã được kiểm tra (t/h); 

- 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 

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến………….) 

 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 1. Công tác triển khai văn bản và ban hành văn bản chỉ đạo 

 a) Công tác triển khai văn bản của cấp trên 

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

 - Công tác xây dựng nhà văn hóa 

 b) Việc ban hành văn bản chỉ đạo của cấp xã 

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

 - Công tác xây dựng nhà văn hóa 

2. Hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp xã và sự phối hợp giữa các ban, 

ngành, đoàn thể cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ về phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

3. Kinh phí hoạt động của phong trào tại cơ sở 

 II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Đánh giá 5 nội dung phong trào 

1.1. Đoàn kết giúp nhau “Xoá đói giảm nghèo” 

Công tác “xóa đói giảm nghèo”, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo là bao 

nhiêu hộ/ tổng số hộ dân, chiếm tỷ lệ  bao nhiêu %, giảm bao nhiêu % so với cùng 

kỳ; cận nghèo là bao nhiêu hộ/ tổng số hộ dân, chiếm tỷ lệ  bao nhiêu %, giảm bao 

nhiêu % so với cùng kỳ; Công tác vay vốn, hỗ trợ giống cây trồng; Công tác bảo 

trợ xã hội; kết quả trợ cấp 

1.2. Thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật  

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Tình hình, kết quả xây 

dựng nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan, đơn vị ;Tình hình thực hiện quy ước, 

hương ước tại các thôn bản; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại; Công tác tiếp 

công dân tại trụ sở tiếp công dân của xã 

1.3. Xây dựng môi trường văn hoá 

Xây dựng môi trường văn hóa gắn với thực hiện cải cách hành chính, cơ chế 

một cửa. Xây dựng môi trường văn hóa nơi công sở gắn với thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; Thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Còn tồn tại các hủ tục lạc hậu hay không, tinh 

thần đoàn kết cộng đồng ở khu dân cư; Môi trường cảnh quan nông thôn thực hiện 

ra sao, có xử lý thu gom rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư hay không? Công tác 

tuyên truyền, vận động nhân dân ra quân tổng vệ sinh tại các khu dân cư, đường 

làng ngõ xóm  
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1.4. Xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao 

Công tác xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao trong những năm qua; 

hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa; thực trạng của các thiết chế văn hóa; việc 

thành lập các ban chủ nhiệm nhà văn hóa; ban hành quy chế hoạt động của các nhà 

văn hóa; Kế hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa đạt chuẩn trong chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

1.5. Xây dựng tư tưởng, chính trị, lành mạnh 

Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị 

quyết đến cán bộ, đảng viên  

2. Kết quả thực hiện 7 phong trào 

2.1. Phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”   

2.2. Phong trào xây dựng thôn văn hoá, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới 

2.3. Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hoá” 

2.4. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại”  

2.5. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh "  

2.6. Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” 

2.7. Phong trào xây dựng “Người tốt việc tốt” và “Gương điển hình tiên 

tiến” 

3.  Phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng  

4. Kết quả xã hội hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 1. Ưu điểm 

2. Tồn hại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN …… THÁNG CUỐI 

NĂM 2020 

 V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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