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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2022 

 

Thực hiện công văn số 03/KH-BCĐ, ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ban 

chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá về triển khai 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Hà 

Nam năm 2022. Sở khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện phong trào như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và người lao động về vai trò, mục đích, ý nghĩa và giá trị 

to lớn của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” góp phần 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-chính trị-xã hội đề ra trong năm 2022. 

Đồng thời, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người mới có tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống lành mạnh; thực hiện tốt nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống của dân tộc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

Đưa phong trào đi vào chiều sâu, có tác động tích cực đến tất cả công chức, 

viên chức và người lao động và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng thực 

hiện danh hiệu văn hoá của phong trào “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá”. 

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện giữa các cơ quan thành viên 

Ban chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện các nội dung của phong trào. 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào cần phải bám sát sự chỉ 

đạo của tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào và phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ 

quan, đơn vị và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phong trào, đưa ra các giải pháp cụ 

thể để nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Quán triệt, tuyên truyền thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, 

của tỉnh về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả. 

2. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản: 

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018
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của UBND tỉnh ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định 

số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh Hà Nam; Thông tư số 

04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực 

hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

3. Thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với các hình thức 

phong phú, đa dạng như hội nghị, giao ban hàng tháng, quý các văn bản về công 

tác xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 

4. Đăng ký với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá” danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá” năm 2022. 

5. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng nếp sống văn minh theo tinh thần 

quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tuyên truyền và vận động toàn thể công chức, viên chức và lao động nâng cao 

nhận thức và thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ 

hội đảm bảo vệ sinh môi trường góp phần phòng, chống dịch bệnh. 

6. Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”  gắn 

với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 

xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; 

phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công 

sở”; phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc triển khai thực hiện các nội dung của 

Phong trào... 

7. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Quyết định số 305/QĐ-

SKHCN, ngày 12/8/2015 về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở của Sở Khoa 

học và Công nghệ Hà Nam. 

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao hưởng 

ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2022, hưởng ứng Tháng công nhân (tháng 

5/2022), Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022 và các ngày lễ lớn... 

8. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 3344/KH-UBND ngày 03/12/2021 

về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/06/2021 của Ban Bí thư về 

“tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới” trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Giao cho Văn phòng Sở làm đầu mối tổ chức, triển khai các nội dung của 

kế hoạch này, tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ tổng hợp báo 

cáo lãnh đạo Sở. 



3 

 

2. Giao phòng Quản lý chuyên ngành kịp thời cập nhật, phổ biến các văn bản 

liên quan đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”do trung 

ương, tỉnh và Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá 

ban hành trên Website của Sở. 

3. Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở phối hợp với Văn phòng Sở tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai kế hoạch này tới cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động của đơn vị mình, kịp thời báo cáo các vấn đề vướng mắc, 

phát sinh./. 

Nơi nhận:      
- Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; 

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 

 


		2022-02-16T15:56:12+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tất Nhiên<nguyentatnhien@hanam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-02-16T16:16:28+0700


		2022-02-16T16:16:28+0700


		2022-02-16T16:16:28+0700




