
UBND THI XA CU'A LO CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VWT  NAM 
BCD PT "TDDKXDDSVH" Dc 1p — Tir  do — Hnh phüc 
VA CONG TAC GIA D!NH 

So: /KH-BCD Czra Lô, ngày tháng 02 nàm 2022 

KE HOACH 
Hoit dông cüa Ban chi do Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng 

dô'i song van hóa" và cong tác gia dInh thj xã Cira Là nám 2022 

Thirc hin Kê h9ach so 223/KH-BCD ngày 26/01/2022 cüa Ban chi dao 

Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dmg dô'i sng van hóa" và cOng tác gia dInh 

tinh Ngh An; Ban chi dao  Phong trào "Toàn dan doàn k& xây drng diii sng 

van hóa" và cOng tác gia dInh th xã Ci:ra Lô ban hành K hoach trin kbai thirc 
hiên nàm 2022 nhu sau: 

I. Chi tiêu 

-Giadinhvnhóa: 87.8%; 

- T lê khi van boa: 92.3 % 

- SO phung có thi& ch VHTT-'flT: 7/7, dat  chun 6/7; 

- 36.1 % Gia dInh th thao; 

- 45.2% S ngithi 1uyn tp th thao; 

- Xét và cong nh.n 1-2 phuè'ng dat  chun van minh dO thj; 
- Xét và cOng nh.n 2- 3 dông h9 van hóa; 

- Xây dmg 3 - 5 mô hinh nhà hang dat  chun phiic vçi du khách du ljch; 

- To chirc các hoat dng VHTI' tai nba van hóa khi tr 3 - 4 hot dng/nam; 
Nba van hóa phuông tü 4-5 hoat dng/nam; 

- Xây drng 1 -2 mô hInh khi van hóa tiêu biu cp tinh. 
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- Chi dao,  kim tra t chilic các hoat 

dng tuyên truyn mrng Dãng 

mirng Xuân Nhâm dn, kiêm tra 

cOng tác QLNN dôi vOi các boat 
dng van hóa, th thao, dam bão 

phông chng djch Covid 19. 

- Chi dao,  hucng dn trin khai 

- PhOng VHTT, các thnh 

viên BCD Thj xa 

- BCD các phmg 

- Tháng 1 

-Tháng 1 



7 

thrc hin clang k)', xây dirng các 

chi tiêu danh hiêu van hóa theo 

Nghi djnh 122/2018/ND-CP vâ các 

danh hiêu VH tiêu biu theo Nghj 

quyt s 29/2020/NQ-HIDND; 

Quyt djnh s 09/2021/QD-UBND 

2 

- Tham mu'u Quyt djnh v vic 

thành 1p BCD phong trâo "Toàn 

dan doàn kt xây dung dñ song 

van hóa" vâ cong tác gia dInh thj xã 

Cira Lô 

- Tham miru Quy ch t chtrc Va 

hoat dng cüa BCE) phong trào 

"Toàn dan doàn kêt xây dçrng dèi 

sng van hóa" và cong tác gia dInh 

- Tham mini Kê hoch hot dng 
cüa Ban chi dto Phong trào 
"Toan dan doàn kêt xây drng di 
sOng van hóa" và cOng tác gia 
dInh thi xã Cira Lô nàm 2022 

- Phông VI-Illi, các thânh 

viên BCD Th xã 

- BCE) các phung 

- Tháng 1 

-Tháng 2 

-Tháng 2 

3 

Kháo sat, 1ira ch9n, huóng din xây 

dimg mO hInh phông chng bo 11C 

gia dInh gàn vri tuyên truyên giáo 

dyc dao  diirc li sng trong gia dInh 

ti phu'ng Thu Thüy 

- Phông \T1-ITT 

- BCE) phirè'ng Thu Thüy 

Tháng 1 

Tharn mu'u Kê h9ach trin khai 

Chu(mg trmnh thirc hin Phong trào 

- Phông \THTT, các thành 

viên BCE) Thj xà 

- BCE) các phirô'ng 

Tháng 2, 

3 

1L)E)KXDE)SVH giai domn 2022- 

2026 theo Quyêt djnh sO 2214/QE)-

]Tfg ngày 28/12/2021, triên khai 

thac hiên Chi thi so 14/CT-TU cüa 

BTV v tip tic tang cung sir lãnh 

do cãu Dáng v Phong trào 

5 

Tham mini K hoch t chCrc các 

hott dng truyn thông huO'ng lrng 

ngày Quc t hnh ph(ic (20/3) 

- Phông VHTT 

- BCD các phu'rng 

-- - 

Tháng 3 



n 
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Tham mu'u K hoch thrc hin 

Chiên 1uçic phát trin gia dInh Vit 

Nam trén dja bàn Thj xà dn nàm 

2030 

- Phông VHTT, các thành 

vien BCD Thj xä 

- BCD các phu'O'ng 

Tháng 3 

7 

Tham mini K hoch t chilic cuc 

thi vit vi chü d "H.nh phüc gia 

dInh" flàm 2022 

- Phông VHTT, các thành 

viên BC[) Thi xã 

- BCD các phuè'ng 

Tháng 3 

8 

Tharn muu djnlTl hu&ig ni dung 

hucmg u'c, quy uc trên dja bàn 

Th Xa 

- Phông VHIT, các thành 

viên BCD Thj xà 

- BCD các phuàng 

Tháng 4 

Tham mini chInh sách h trq rnô 

hInh, din hinh van hóa trong 

- Phông VHTT, các thành 

viên BCD Thj xâ 

- BCD các phu'mg 

Tháng 

4,5 

Phong trào 1DDKXDDSVH giai 

doin 2023 - 2027 

10 

Rà soát, dnh giá thrc trtng tharn 

mini Dé an tang cuing co so' vt 

chit thit ch van hóa, th thao sau 

sap nhp khôi 

- Phông VT-ITT, các thành 

viên BCD Thj xä 

- BCD các phuo'ng 

Ca näm 

11 

T cho'c 1 hôi du ljch Cira LO - PhOng VH1T, các thânh 

viên BCD Thj xä 

- BCD các phu'O'ng 

Tháng 4, 

5 

12 

Tham mu'u k hoch t chirc các 

hott dng truyn thông tháng hành 

dng qu6c gia v phông cMng bto 

hrc gia dInh (tháng 6). To ch.'rc các 

hott dng k' nim Ngày Gia dInh 

Vit Nam 28/6 

- Phông \THTT, các thành 

viên BCD Thj xã 

- BCD các phu'o'ng 

Tháng 6 

13 

Tir kim tra, kiêrn tra, dánh giá két 

qua thirc hin Phong trào và cong 

tác gia dInh 6 tháng du nàrn 

- Phông VHTT, Các thành 

viên BCD Thj xà 

- BCD các phu'o'ng 

Tháng 6 

14 

Tuyên tmyn vic thrc hin np 
sng van minh trong viêc cuói, viêc 

tang 

- Phông VHTT, Các thãnh 
viên BCE) Thj xa 

- BCE) các phuo'ng 

Tháng 7, 

8,9 



4 

15 

Tham muu k hotch, chi do t 

chüc "Ngày hi Dii doãn kt toãn 

dãntc"(18/11) 

- Phông \THYT', Các thành 

viên BCD Thj xã 

-BCDcácphuèng 

Tháng 11 

16 

Tham mu'u, t chrc các hot dng 

truyn thông hu&ng 11ng Ngày quc 

t xóa bô bo hrc di vii phçi nU V 

tré em gái (25/11) 

- Phông VHFF, các thành 

viên BCD Thj xã 

- BCD các phuô'ng 

Tháng 11 

17 

Tham miru k hoch kim tra, xét 

và cong nhn các danh hiu van 

hóa trong phong trào "Toàn dan 

doàn kêt xay diing dñ sOng van 

hóa" näm 2022; các mô hInh van 

hóa do tinh huóng dn 

- Phông VHTT, các thành 

viên BCD Thj xã 

- BCD các phuèng 

Tháng 12 

18 

Tham rrn.ru Hi ngh tng kêt nãm 

2022, triên khai thim V1 fl1fl 

2023 cüa Ban chi dao 

- BCD Thj xã 

- BCD các phi.thng 

Tháng 12 

19 

Các ngành thành viên Ban chi dio 

Thj xa chi dao  các ni dung van 

hóa, phong trào ci th gan Va' 

chuyên môn, nghip vii cüa ngãnh 

mInh và chi do dim duçic phân 

cOng 

- Phông \7HTT, các thãnh 

viên BCD Thj xâ 

- BCE) các phuèng 

Ca näm 

Trên day là K hoach Hoat dng cüa Ban chi dio Phong trào "Toàn dan 

doàn kk xay dirng di sang van hóa" và Cong tác gia dInh thj xã Cira Lô närn 

2022, d nghj các thành viên Ban chi do Thi xâ, UBND các phung triên khai 

thrc hin có hiu qua cácni dung trên d hoàn thành các milc tiêu, chi tiêu van 

hóa näm 2022.!. 

ATo'i u/ian: 
- S Van hóa và The thao; 
- Thãnh viên BCD-PTTDDKXDDSVH 
và cong tác GD; 

- UBND các phuOng; 
- Liru: VT( 

TM. BAN CHI ThO 
TRU'ONG BAN 

Hoàng Van Phuic 
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