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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”
trên địa phường Quyết Tiến năm 2020
Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-UBND, ngày 18/12/2019 của UBND thành phố
Lai Châu về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của HĐND phường
Quyết Tiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND phường
Quyết Tiến về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;
Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” phường Quyết Tiến xây dựng
kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn Phường
năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXD
ĐSVH” Phường Quyết Tiến; Đẩy mạnh triển khai các hoạt động phong trào
“TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn Phường.
- Đưa phong trào phát triển sâu rộng, toàn diện, tạo được sự quan tâm, tham
gia hưởng ứng của đông đảo quần chúng Nhân dân trên toàn Phường.
2. Yêu cầu
Các hoạt động được triển khai đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp
với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, điều kiện thực tế của địa phương và
đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân.
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phối hợp
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“ Phường; Ủy Ban mặt
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Phường; Ủy Ban mặt
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III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
- Gia đình văn hóa đạt: 98,4%
- Tổ dân phố văn hóa đạt: 8/8 tổ dân phố duy trì danh hiệu tổ dân phố văn
hóa.
- Cơ quan, đơn vị văn hóa đạt: 100%
- Tuyến phố đạt tuyến phố văn minh đô thị: duy trì 9 tuyến phố văn minh
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí triển khai thực hiện phong trào “ TDĐKXDĐSVH” từ nguồn
ngân sách giao cho thường trực và Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”
phường Quyết Tiến năm 2020.
- Kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa tại địa phương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban MTTQ Phường
- Tham mưu cho Trưởng BCĐ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
phong trào “ TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn phường năm 2020.
- Căn cứ các nội dung hoạt động trọng tâm và văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ
đạo Thành phố, tham mưu Ban Chỉ đạo Phường văn bản triển khai cụ thể từng hoạt
động sao cho phù hợp.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Công đoàn Phường chỉ đạo, hướng dẫn
các tổ dân phố triển khai đăng ký, bình xét, khen thưởng và tổng hợp danh sách đề
nghị công nhận các danh hiệu văn hóa, danh sách khen thưởng năm 2020.
- Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” ở khu dân cư.
Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc đoàn kết tham gia triển
khai thực hiện phong trào.
- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác đăng ký xây dựng gia đình
văn hóa, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn Phường.
- Chủ trì bình xét, tổng hợp và đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn
hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2020.
2. Đề nghị Công đoàn Phường
- Chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” phường
Quyết Tiến đẩy mạnh triển khai phong trào “ cơ quan, đơn vị văn hóa”, phong trào
học tập, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức lao động.
- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác đăng ký, bình xét đề nghị
công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn Phường.
- Chủ trì bình xét, tổng hợp và đề nghị công nhận cơ quan đơn vị văn hóa
năm 2020.
3. Công chức văn hóa xã hội phụ trách lĩnh vực văn hóa-thông tin
Chủ trì Tham mưu BCĐ, rà soát, tổ chức ký cam kết thực hiện nêu cao các
tiêu chí tuyến đường phố văn minh trên địa bàn phường.
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4. Thành viên BCĐ Phường
- Phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn ban
vận động các tổ dân phố thực hiện có hiệu quả phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên
địa bàn Phường.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường Quyết Tiến năm 2020. Yêu cầu các
thành viên BCĐ tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này./.
Nơi nhận:

TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

- BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH” Thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND Phường;
- Thành viên BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH” Phường;
- Ban Vận động các tổ dân phố;
- Lưu VT.

Ký bởi: Ủy ban nhân dân Phường Quyết
Tiến
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