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KẾ HOẠCH   

Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết  

xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014 

                                               

 

Thực hiện kế hoạch số 661/KH-BCĐ ngày 28/02/2014 của BCĐ tỉnh về 

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

(TDXDĐSVH) năm 2014, Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ 

thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào TDXDĐSVH gắn với chương 

trình “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp bảo vệ môi trường; xây dựng nếp sống văn minh đô 

thị…theo hướng bền vững, đi vào chiều sâu thực chất nhằm xây dựng cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa trong toàn tỉnh; 

2. Đánh giá đúng thực trạng, chất lượng và lựa chọn, nhân rộng gương điển 

hình của các đơn vị nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời 

sống văn hóa ở cơ sở, đẩy lùi hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội; bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

II. CHỈ TIÊU 

Toàn ngành nỗ lực phấn đấu:  

1. Về chuyên môn: tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt trên 95%; giảm ít nhất 5% số 

học sinh bỏ học so với năm học trước; có 37 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (Tuy Phong: 08 xã; Bắc Bình 04 xã; Hàm Thuận 

Bắc: 06 xã; Phan Thiết: 03 xã; Hàm Thuận Nam: 02 xã; Hàm Tân: 02 xã; La Gi: 

01 xã; Tánh Linh: 04 xã; Đức Linh: 07 xã); có thêm 20 trường học đạt chuẩn quốc 

gia (Mầm non: 02 trường; Tiểu học: 10 trường; Trung học cơ sở: 06 trường; 

Trung học phổ thông: 02 trường).  

2.Về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết  xây dựng đời sống văn hóa”: 

100% cơ quan, doanh nghiệp và trên 90% trường học đạt chuẩn văn hóa. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về phong 

trào “toàn dân, toàn diện và lâu dài”. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần phối hợp đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền trong CBCCVC, người lao động và học sinh, sinh viên nâng 

cao nhận thức về ý nghĩa, nội dung, tác động của phong trào TDXDĐSVH đến 

lĩnh vực đời sống văn hóa, xây dựng đạo đức, lối sống, coi đây là giải pháp 

hàng đầu để “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của Đảng. 

Phong trào còn thực sự là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, 
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xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và 

hội nhập quốc tế. 

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, 

chính quyền, đoàn thể để tích cực, tự giác thực hiện đạt được mục tiêu và chỉ tiêu 

kế hoạch đề ra.  

- Các cấp ủy tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 

năm 2020;  

- Đưa các nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa vào nghị quyết của 

cấp ủy để chỉ đạo thực hiện; 

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều 

hành của Ban chỉ đạo các cấp; 

- Chỉ đạo các tổ chức công đoàn phối hợp triển khai thực hiện và đánh 

giá kết quả báo cáo cấp trên theo quy định. 

3. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với tình hình thực tế của đơn vị, 

trong đó cần quan tâm: 

- Quán triệt sâu, kỹ văn bản số 5582/HDLT-SGD&ĐT-CĐN ngày 25/9/2012 

Hướng dẫn liên tịch đăng ký xây dựng, bình xét và công nhận danh hiệu đơn vị, 

doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa; 

- Thực hiện nhiều giải pháp giúp nhau phát triển ổn định kinh tế gia đình; 

- Vận động CBCCVC và người lao động chấp hành nghiêm các quy định 

hiện hành của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của ngành; đặc biệt Chỉ thị 27, 30, 40 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 18 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh, chính sách Dân số-

KHHGĐ, Luật An toàn giao thông…;  

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của phong trào (đền ơn đáp 

nghĩa; nhân đạo, từ thiện; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

và lễ hội; đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn xã hội, bạo lực, an ninh trật tự công cộng…) 

gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (phát 

triển kinh tế nâng cao mức thu nhập, thực hiện công tác xây dựng trường học các 

cấp đạt chuẩn và tiêp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học; 

- Nâng cao chất lượng và duy trì bền vững các danh hiệu văn hóa trong các 

cuộc vận động, phong trào: “Người tốt, việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, xây dựng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học “đạt chuẩn văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào học tập, lao động sáng tạo… 

4- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và sơ, tổng kết để kịp thời khen 

thưởng, biểu dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt đồng thời nhắc nhở, 

phê bình những đơn vị còn hạn chế, yếu kém từng mặt. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quát triệt, tuyên 

truyền các văn bản của Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá”. 
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2. Công đoàn giáo dục tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện; 

tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá chấm điểm của cơ sở để tổng hợp đề 

nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường 

học đạt chuẩn văn hóa; đồng thời tổ chức trao giấy chứng nhận cho các đơn vị. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học phối hợp với tổ 

chức công đoàn triển khai thực hiện; chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai việc 

đăng ký xây dựng, tự chấm điểm và gửi hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu đạt 

chuẩn văn hóa theo quy định. 

4. Thời gian thực hiện hàng năm: 

- Thời gian gửi bản đăng ký xây dựng phong trào: chậm nhất cuối quý I.  

- Thời gian các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học gửi hồ sơ về 

CĐGD tỉnh đề nghị công nhận: từ ngày 01/11 đến 15/11 hàng năm. 

- Thời gian Ban Thường vụ công đoàn giáo dục tỉnh xem xét, đề nghị công 

nhận: từ 16/11 đến 30/11 hàng năm. 

- Thời gian Liên đoàn Lao động tỉnh (phối hợp với Sở văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) thẩm tra, xem xét và đề nghị Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ra quyết 

định công nhận, công nhận lại và cấp giấy công nhận đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa đối với các đơn vị đủ tiêu chuẩn: từ ngày 

01/12 đến 15/01 năm sau. 
 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá” (TDXDĐSVH) năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức, triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Thành Tâm, Trưởng BCĐ;                                                                  

- Sở VH-TT&DL- Thường trực BCĐ; 

- Đơn vị trực thuộc;                        

- Công ty CP Sách-TB; 

- Trường Cao đẳng cộng đồng; 

- Cơ quan Sở GD-ĐT; 

- TT Đảng ủy Sở;                                      

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 

- UV BTV CĐGD tỉnh;                                               

- Lưu: VT, CĐN (Nhật-06b) 

GIÁM ĐỐC 
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