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KẾ HOẠCH
Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” huyện Cẩm Xuyên (giai đoạn 2000-2020)
Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về Kế
hoạch hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2000-2020). Ủy ban nhân dân huyện
ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào giai
đoạn 2000-2020 huyện Cẩm Xuyên, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai và kết quả đạt được sau 20 năm thực
hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Ý nghĩa tác động
và sự lan tỏa của phong trào trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút
ra những bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp đẩy mạnh nâng cao chất lượng
phong trào trong những năm tiếp theo.
- Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong thực hiện phong trào.
2. Yêu cầu
- Việc tổng kết phải tiến hành từ cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ; báo cáo khoa
học, ngắn gọn, đầy đủ, đánh giá đúng tình hình thực tế của phong trào.
- Tổ chức hội nghị trên tinh thần đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, thiết
thực, tiết kiệm, thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân.
II. NỘI DUNG
1. Đánh giá công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào
1.1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các
văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện phong trào trong 20 năm
qua (2000-2020). Các hoạt động phối hợp triển khai thực hiện phong trào.
1.2. Việc đầu tư ngân sách nhà nước và thực hiện chính sách xã hội hóa
trong triển khai thực hiện phong trào.
1.3. Công tác kiện toàn tổ chức và thực hiện Quy chế làm việc của Ban chỉ
đạo cấp huyện và cấp xã, thị trấn.
1.4. Các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia
hướng ứng thực hiện phong trào; hoạt động chỉ đạo và triển khai thực hiện việc
nâng cao chất lượng phong trào.
1.5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, chính
quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.
1.6. Nhận thức về phong trào; mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong
20 năm thực hiện phong trào.

1.7. Kết quả huy động hệ thống chính trị và xã hội tham gia xây dựng và
phát triển văn hóa nói chung, phong trào TDĐKXDĐSVH nói riêng.
1.8. Hiệu quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và các nội dung văn hóa trong
phong trào “TDĐKXDĐSVH” có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội.
2. Đánh giá Kết quả 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá” theo 5 nội dung, 7 phong trào
2.1. Kết quả thực hiện 5 nội dung của phong trào
- Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh;
- Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; sống và làm việc theo Hiến
pháp và pháp luật;
- Phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng thực
hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo của huyện;
- Xây dựng môi trường văn hóa sạch, đẹp, an toàn;
- Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
2.2. Kết quả thực hiện 7 phong trào
- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa;
- Cuộc vận động xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh
- Phong trào xây dựng thôn văn hóa;
- Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa;
- Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại;
- Phong trào học tập lao động sáng tạo;
- Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”.
2.3. Đánh giá tác động, sức lan tỏa của phong trào đối với hiệu quả về kinh
tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị tại các cơ
sở và đối với mọi mặt đời sống của nhân dân.
2.4. Những mặt hạn chế, những bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo,
phối hợp triển khai thực hiện, nội dung lồng ghép các hoạt động, công tác tuyên
truyền, vận động để tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện
phong trào....
3. Đánh giá những tồn tại, hạn chế
3.1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào ở các cấp, các
ngành, đoàn thể.
3.2. Sự tham gia thực hiện phong trào của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở.
3.3. Phát triển của phong trào về bề rộng, chiều sâu, bền vững, đồng đều và
chất lượng.
3.4. Tác động hiệu quả của phong trào đến thực hiện các nhiệm vụ chính trị,
kinh tế và văn hóa - xã hội.
4. Bài học kinh nghiệm
4.1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào.
4.2. Phát huy ý thức chủ động, tích cực và vai trò tự quản cộng đồng.
4.3. Cơ chế phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng.
4.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào.
4.5. Tăng cường nguồn lực, xây dựng và phát triển phong trào bền vững.
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III. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU THỰC HIỆN PHONG TRÀO GIAI
ĐOẠN 2021-2025
1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.
2. Nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của địa phương trong việc tiếp tục thực hiện
và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào.
3. Triển khai thực hiện tốt 5 nội dung, 7 phong trào trong phong trào
“TDĐKXDĐSVH”.
4. Tổ chức đăng ký, bình xét danh hiệu văn hóa hàng năm.
5. Tuyên dương, biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến
6. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền và các phong trào thi đua.
7. Xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu để triển khai thực hiện.
IV. THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ (Ban
Thi đua - Khen thưởng huyện) xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” giai đoạn 2000 - 2020.
V. THỜI GIAN TỔNG KẾT
1. Hội nghị Tổng kết cấp xã: Tùy tình hình cụ thể có thể tổ chức từ tháng
02/2021 đến tháng 4/2021.
2. Hội nghị Tổng kết cấp huyện: Dự kiến tổ chức vào tháng 6/2021.
VI. KINH PHÍ
Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa -Thông tin
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chương trình, dự thảo Báo cáo Tổng
kết, dự kiến đại biểu mời tham dự, dự thảo Giấy mời, các điều kiện đảm bảo phục
vụ Hội nghị cấp huyện. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và các địa
phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền một cách sâu rộng.
- Chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng huyện)
hướng dẫn lập hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập
thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 20 năm thực hiện Phong trào.
- Hướng dẫn UBND các xã tổ chức tuyên truyền các hoạt động Phong trào;
chỉ đạo xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ hội nghị; tuyệt đối đảm bảo
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Dự kiến, hướng dẫn các đơn vị về chủ đề, nội dung tham luận đảm bảo
chất lượng; chịu trách nhiệm duyệt nội dung tham luận.
- Phối hợp với phòng Y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
tại Hội nghị tổng kết cấp huyện.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện
Phối hợp với phòngVăn hóa -Thông tin chỉ đạo các đơn vị địa phương triển
khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
3. Trung tâm Văn hóa - Truyền Thông
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Phối hợp với Phòng văn hóa - Thông tin tổ chức tuyên truyền sâu rộng về
kết quả 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” và tuyên truyền trước, trong, sau Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
4. Các ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin triển
khai các hoạt động trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
5. Ban Chỉ đạo phong trào các xã, thị trấn
- Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào
theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện.
- Báo cáo kết quả 20 năm thực hiện phong trào gửi Phòng Văn hóa -Thông
tin, thường trực Ban chỉ đạo cấp huyện để tổng hợp báo cáo chung.
- Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị tổ chức bình xét và đề xuất khen thưởng đảm
bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng theo hướng dẫn.
- Chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền tổng kết 20 năm thực hiện phong
trào tại địa phương.
Trên đây là Kế hoạch hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào giai
đoạn 2000-2020 huyện Cẩm Xuyên, yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, đơn vị và
Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực
hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản
ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Văn hóa -Thông tin) để được hướng
dẫn./.
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa, Thể thao &Du lịch
-

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

Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
Các Phòng, ban, ngành liên quan;
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
Lưu:VT.

Phạm Văn Thắng
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