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UBND THT XA CIJA LO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BCD PT "TDDKXDDSVH" VA CTGB Dc 1p - Tir do - IT*nh phñc 

/KH-BCD Cñ'a Lô, ngày)0  tháng 10 nàin 2022 

KE HOACH 
Kiêm tra thi?'c hin phong trào "Tomn dan doàn kêt 

xây thing dô'I song vIn hóa" và Cong tác gia dInh nãm 2022 

Thirc hin Kê hotch cong tác nãrn 2022, Ban Chi dto phong trào "Toàn 
dan doàn kt xây dixng di sang van hóa" và Cong tác Gia dInh thi xã Cira Lô xay 
dirng k hotch kim tra th?c hin phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng diii 
song van hóa" và Cong tác gia dInh nàrn 2022 nhu' sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Dánh giá kt qua trin khai, thirc hin phong trào "Toàn dan doàn kêt xây 
drng dài sng van hóa" närn 2022 ti các phu'è'ng; 

- Thârn djnh viêc bInh xét và d nghi. cOng nhn các danh hiu van boa närn 
2022; 

- Qua kirn tra nhm riit kinh nghirn trong chi dto thrc hin phong trào 
"Toàn dan doàn kt xây dirng dyi sng van boa" ti các Co quan, don vj, doanh 
nghip trên da bàn. 

2. Yêu cãu 

- Dánh giá thrc chit triên khai thirc hin phong trào & co so'; 

- Thrn dinh di vôi các don vi, dOng ho dã däng k xây dirng và có ho so 
dê ngh cong nhn các danh hiu van hóa (H so' dt yêu cu); 

- Kirn tra, dánh giá gn vó'i chrn dim các CU' quan, don vi, doanh nghip, 
dông h9 dng thoi 1p biên bàn kim tra d lam can co' d nghj cong nhn các 
danh hiêu van hóa nàm 2022. 

II. NOI DUNG KIEM TRA, DANH GIA 

1. Kiêm tra cOng tác tham mu'u, trin khai thirc hen 

- Tharn rnu'u, triên khai thirc hiên các van bàn cüa các cp v phong trào. 

- Các van bàn khác da ban hành d chi do th'c hin phong trào (kirn tra 
tai h so lu'u) 

- COng tác tuyên truyn (kiêrn tra ni dung nht k phát thanh co sO' và các 
van bàn trin khai); 

- Cong tác thông tin, báo cáo nhirn v thu'O'ng xuyên va dt xuât. 

- NguOn ngân sách chi cho hot dng phong trào cua närn 2022. 

- Kiêm tra h so vic chi trã khen thuo'ng gia dInh Van hóa tiêu biu 3 nàrn 
lien tue 2019 —2021. 
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2. Kiêm tra, dánh giá các ni dung cüa phong trào 

2.1. Xây di'ng "Ngwô'i tot, v&c  tOt" và các diên /zInh lien lien gáii vol lii rc 
/iin "H9c tçIp và lam theo lii' tu'O'ng dçio dá'c plwng cdc/z H GuI Minh" 

- Xây dxng "Guo'ng ngui têt, vic tt" (1mb vrc nao? Dja chi? So lucing); 

- Các mô hInh, din hInh trên các linh virc (rnô hInh "Nhà hang dt chun 
phiic vii du khách du 1ch", mô hInh doan duô'ng Xanh - Sch - Dçp, mô hInh thirc 
hiên viêc cuó'i, tang theo NSVH, các CLB, phát trin kinh t ...) 

- COng tác nêu gu'o'ng, biu duong, khen thu'ông di vi các mô hInh, din 
hInh, "Ngu'è'i tot vic t& (Hi nghj nào? HInh thirc khen thung? S lugng?) 

2.2. Thu'c hin cu3c vçln tt(3ng "Toàn dan ttoàn kêt xây di'ng do thj van 
niinh" 

- Xây dirng khu dan cu' doàn kt, tu'ang trq, phát trin bn vüng. 

- Xây dirng khu dan CU kiêu rnu. 

- Phát buy ni 1irc trong nhân dan (d.0 tu' vào vic gI? Kt qua buy dng?) 

- Viêc khão sat, hung dn xây dirng CaC "NgO ph van rninh" 

- Xây drng np sng van boa, van minh do thi, trong SXKD, trong v sinh 
rnôi trung, tharn gia giao thOng, trong sinh hot cng dông.. 

- CáC hoat  dng tuyên truyên chü trucmg, chInh sách cüa Bang, pháp 1ut 
Nhà nuO'c, ... Hoat  dng cüa Ban bào v dan phô, tO hôa giái, phong trâo "Toàn 
dan tharn gia phong trào phOng chông tOi  pharn và TNXH" (co sO 1iu ciii the). 

2.3. Pliong trào xây drng gia dIn!, van /ioa, k/ui van /zOa 

- ThirC hin xét tng danh hiêu "Gia dInh van boa", "Khi van boa" can Cu 
theoNghj djnh 122/ND-CP 17/9/2018; Nghj Quyêt sO 29/2020/NQ-HDND và 
Quyêt dnh sO 37/2019/QD- UBND ngày 06/12/2019 cua UBND tinh Ngh An 
ban hânh Quy djnh ye xét tang danh hiu "Gia dInh van boa"; Thôn, xórn, bàn, 
lang, khôi van hoá; "Xä dat  chuân van hoá nông thôn rnO'i"; Phu'rng, thj trn dat 
chuân van minh do thj; Co quan, don vj, doanh nghip dtt chuân van boa trên dja 
bàn tinh Ngh An; Cong van huó'ng dan so 889/UBND-VH ngày 7/8/20 19 cüa 
UBND thi xã Cü'a Lô. 

- S dàng k' GDVH nàrn 2022; s h dat;  Tng s h? TS'  1? (Quyêt djnh 
cOng nhn gia dInh van boa kern theo) 

- Däng k' xây dirng khi dat  van boa näm 2022? TInh hInh thirc hin? Dê 
nghj cOng nh.n bao nhiêu khi? 

- Di vi danh hiêu "Gia dInh van hóa" 3 nãrn lien t1ic tiêu biêu dupe tng 
giây khen cüa Chü tch UBND phu'ng kern theo rn'c thu'ng 200.000 dông, so 
lu'gng thu'&ng khong qua 3%/tng s "Gia dInh van boa" 3 nàm lien tc/khOi/narn 
là bao nhiêu h trongnäm 2021? (Theo Nghj quyt s 29/2020/NQ-HDND ngày 
13/12/2020 cña Hi dOng nhân dan tinh Ngh An ye rnt so chInh sach khen thu&ng 
các danh hiu van bOa trong "Phong trào toàn dan xay dirng di song van hóa" trên 
dja bàn tinh Ngh An giai doan 202 1-2025). 
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- Vic trin khai thrc hin Quyêt dnh s 22/201 8/QD-TTg cüa Thu tuó'ng 
ChInh phü v xây dirng, thrc hin huung uóc, quy u'ôc trên dja bàn thj xà Cü'a Lô. 
UBND phuà'ng huó'ng dan 1 00% khôi thrc hin huong u'ó'c, quy uóc. 

- Kt qua thuc hiên viêc cuôi, vic tang, 1 hi theo NSVH (ghi rO so dam, 
có bao nhiêu dam thirc hin theo NSVH). Dánh giá kt qua thirc hin nêp song 
van minh trong viêc cithi, viêc tang và 1 hi trên dja bàn Th xa theo Chi thj so 
05/CT-TTg ngày 09/2/2018 cüa Thu tu'ó'ng ChInh phü, và cong vAn hu'ing dn 
thuc hiên cüa UBND thi xA CUa LO. 

- Vic duy trI mO hInh phông, chng BLGD? Va xây dirng duc bao nhiêu 
rnô hjnh mdci? Hoat dtng cüa CLB "Nam giói trách nhim", "Ph nd' tr 1rc"; h 
tMng tu' van, h trcY phông, chng BLGD (s kST sinh hot, truyn thông? S ngui 
tharn gia? So ngu'ài dupe tu' van, h trp2). 

2.4. Triên k/,ai xây di'ng CtY quan, don vj, DN dçlt c/iuân van boa, Dbng 
I van Iló(1 

- CAn ctr theo Thông tu' s 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/20 14 cüa B 
VAn hóa Th thao và Du lich quy dinh chi tit, tiêu chun, trInh tr, thu tiic xét và 
cong nhn "Co quan dt chun vAn hóa", "Don vi dt chun vAn hoá", "Doanh 
nghipdt chun vAn hoá". 

- Viêc thuc hin Htróg dn 01/HD-UBND ngày 28/2/20 17 cüa UBND Thj 
xA Cira Lô v Tiêu chun trInh tu, thu tc xét và cong nh.n danh hiu "DOng hp 
vAn hóa dA dup'c dAng k tir du nAm. 

2.5. Xây drngpIiti'ô'ng dçit c/juan van mmli do tlzj 

- CAn cir theo Thông tu s 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/20 13 quy 
djnh chi tiêt tiêu chuân, trInh t1r, thu t1ic xét và cOng nhn" phu'à'ng, thj trân dtt 
chuân vAn rninh do thj"; Hu'óng dn sO 120/HD-UBND ngày 23/9/20 13 cua 
UBND thi: xA Cüa Lô hi.thng dn tiêu chu.n, trInh tu, thu tiic xét vA cong nhn 
phu'è'ng dat chuân vAn minh dO thj"; Cong vAn 2140/SVHTT-NSVHGD ngày 
10/8/2022 Hu'ó'ng dn th1rc hin Quyt djnh s 04/2022/QD-TTg ngày 18/2/2022 
cüa thu tuó'ng ChInh phu ban hành Quy djnh tiêu chI, trInh tr, thu tiic xët cOng 
nh.n dat chun vAn rninh do thi:; COng vAn s 2040/HD-SNV ngày 23/8/2022 
Huó'ng dn thirc hin tiu chI s 09 - H thng chInh trj và trách nhim cüa chInh 
quyên do thj trong xét cong nhn dat chun do thj van rninh di vth thành ph& thi 
xA; phung, thj trân trên di:a  bàn tinh Ngh An di vâi xét cong nhn phu'ông Nghi 
HOa; Nghi HAi. 

2.6. TIii'c Iiin các cuc vçin d3ng, pliong trào và ,i3i dung van bOa gàii 
vO'i t/i,'c hin n/,im vi các ngàn/i, doàn the: 

"Ngày vi nguô'i nghèo", " Dn on dAp nghia", phông chng ti phrn, cAm 
hóa giáo dc ngu'èi lâni 1i, dArn bAo an sinh xA hôi, chAm lo cho ngu'O'i nghêo, 
cAc dôi tu'png chInh sAch, ngu'ài có cOng vói each rning... 

2. 7. Xây di'ng và phzdt buy /i&u  qua thiêt die van bOa - thông tin - the 
thao 0' co' sO' 
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- Can ct'r theo Quyt djnh s 97/2014/QD-UBND ngày 19/12/2014 cüa 
UBND tinh Ngh An quy djnh v tiêu chI, trInh tir, thu tiic xét cong nhn "Xà, 
phu'ô'ng, thj tr.n có thit ch van hóa th thao dt chun" cüa B VHTTDL trén 
dja bàn tinh Nghê An d kirn tra cOng tác trin khai thirc hin các tiêu chI, trInh 
tir, thñ tiic xét và cOng nhn "Phung Phu'ing có thit ch van hóa th thao dt 
chun". 

- Vn d quy hoach, du tu' và xã hi hóa xãy dirng thit ch phuO'ng, 

khi. So khi có nhà van hóa dat chun? 

- Phong trào VHVN qun chiing: S 1ung? Ten gpi, chü dê các CLB? Hi 
thi? H5i din? Giao lu'u, t9a darn?... duç'c t chtrc trong närn? S ngu'è'i tharn gia. 

- Phong trào the diic, th thao? S ngu'i tharn gia t.p 1uyn TDTT? SO gia 
dInh th thao? 

- S giái th thao duçc t chirc? kt qua tham gia các mon th thao cp thi, 
cp tinh t chirc. 

- Cong tác xã hi hóa cho các hoçt dng van hóa, van ngh, TDTT? 

- Dánh giá cOng tác can b phi.i trách linh virc van hóa và phong trào toãn 
dan xây doàn kt xây d.rng di sang van hóa. 

III. CONG TAC CHUAN B! 

1. UBND các phu'ô'ng 

- Xây dxng báo cáo kt qua trin khai thirc hin dà sng van hóa ti don 
vi rnInh (theo các nôi dung trên), dng thai nêu rO nhU'ng tn tai,  khuyêt diem; dê 
xuât, kin nghj và t1.r chm dirn (co bang chrn dirn kern theo) kk qua dat  du'gc 
theo hu'rng dn cüa Ban chi dao  phong trào TD DKXD DSVH; Xây di'ng rniic 
tiêu, phu'o'ng hu'ó'ng, giài pháp thirc hin nàrn 2023. 

- Tp hçip các van bàn dã ban hành chi dao, thixc hin phong trào nàrn 2022; 
Các Quyt djnh cOng nhn gia dInh van boa, gia dInh van hóa 3 nãrn lien tlic närn 
2023, 

- Tp hçip các s theo dOi s lieu v phong trào và nht k phát thanh tuyên 
truyên. 

- COng tác thu thtp dU 1iu, tng hçip báo cáo s 1iu v gia dInh và phOng, 
chng bto 1j'c gia dInh. 

2. Ban chi dio phong trào thi xã: 

- Thành 1p các t kirn tra; xây dirng bang ch.rn dirn, 1p biên bàn ki&Tn 

tra, dánh giá thuc hiên phong trào di vai t11ng don vj. Thârn djnh các danh hiu 
van hóa dà dang k và d nghj xét. 

- Kirn tra t?i  trii so' lam vic cña co' quan, don vj dàng k xây di'ng co quan 

dat chun van hóa; kirn tra rnt s mO hInh và các kh& d nghj cOng nh.n danh 

hiêu: "KhM van hóa" 
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IV. THO'I GIAN THIIC HIN 

- Yêu câu UBND các phu'è'ng güi báo cáo kêt qua närn 2022, nhirn vi nàm 
2023 v thuè'ng trirc BCD PTTDDKXDDSVH (qua phông \Tän hóa Thông tin) 
truc ngày 30/10/2022 vá cho các To kirn tra tru'c 3 ngày khi có thông báo ljch 
kiêrn tra cüa các to. 

- Thà'i gian kirn tra: Truó'c ngày 05/11/2022 (Các to kiêrn tra chü dng 
thng nht vôi trng don vj v ljch kirn tra). 

- Kt qua kirn tra cüa các t tng hpp báo cáo và gü'i h so' v Thu'O'ng trirc 
Ban chi dto Thj xã (phông Van hóa - Thông tin) tru'c ngày 10/11/2022 dê tong 
hçip báo cáo Ban chi dto cña Tinh và phc vii h9p BCD Thj xä. 

V. CAC THANH PHAN THAM DU KIEM TRA 

- Các thành viên TO kirn tra cña BCD phong trào cp Thj; 

- BI thu dáng üy, ChÜ tjch UBND phung và Thung trçrc BCD phong trào 
(di vi cp phu'O'ng); BI thu chi b và ban vn dng phong trào & khu dan cu (di 
vO các khi d nghj cong nhn Khi van hóa). 

Trên day là K hoich kirn tra, dánh giá kt qua thirc hin phong trào toàn 
dan doàn kt xây di'ng dôi sang van hóa và thrn djnh kt qua xây dirng các danh 
hiu van hóa närn 2022; D ngh UBND các phu'à'ng và các thành viên BCD thj 
xa t ch&c trin khai thuc hiên 

I'/o'i u/ian: 
- So VHTT Ngli An; 
- CIiñ tich, các PCT UBND Thj xã; 
- Các thành viên BCD Thj xã; 
- Chi tich  UBND các phu'Ong; 
- Liiu: VT, BCD. 

TRU'O'NG BAN 

PHO CHU TICH UY BAN NHAN 
Hoàng Van Phuic 
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