UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO
“TDĐKXDĐSVH”

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:1528 /BCĐ

Trùng Khánh, ngày20 tháng 9 năm 2022

V/v báo cáo kết quả thực hiện phong
trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2022

Kính gửi: - Thành viên BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện;
- Ban chỉ đạo BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã,
thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 990/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 16 tháng 9 năm
2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng về việc báo cáo kết quả
thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2022.
Để chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương đảm bảo
hiệu quả, chất lượng. Ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phong trào
“TDĐKXDĐSVH” huyện, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung
sau:
1. Báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (các
số liệu ước thực hiện), gửi báo cáo về Ban chỉ đạo huyện qua Phòng Văn hóa &
Thông tin trước ngày 01 tháng 10 năm 2022, thông qua Hệ thống quản lý điều
hành văn bản người nhận Đỗ Trần Khánh Huyền, Chuyên viên Phòng Văn hóa &
Thông tin (có đề cương gửi kèm theo).
2. Giao Phòng Văn hóa & Thông tin huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo
phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đôn đốc, tổng hợp báo cáo trình phê duyệt
gửi Ban chỉ đạo tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.
Đề nghị các thành viên ban chỉ đạo huyện; Ban chỉ đạo các xã, thị trấn
nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.Huyện ủy;
- TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, VHTT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Chu Thị Vinh

ĐỀ CƯƠNG
Báo cáo tình hình thực hiện Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022
(kèm theo Công văn số
/BCĐ ngày tháng 9 năm 2022 của Ban chỉ đạo
“Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
huyện Trùng Khánh)
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Thuận lợi
2. Khó khăn
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt”
2. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”
3. Phong trào xây dựng “Xóm, tổ dân phố văn hóa”
4. Phong trào xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
5. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”
6. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và các loại tội phạm xã hội
7. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
8. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
9. Xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở
10. Nâng cao chất lượng Phong trào TDĐKXDĐSVH thông qua các phong
trào cụ thể của cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo huyện
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
2. Một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân
3. Bài học kinh nghiệm
B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM...
I. MỤC TIÊU CỤ THỂ
- Phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch giao:
- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa: …….%
- Tỷ lệ xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa ……………
- Tỷ lệ số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: ……%
- Tỷ lệ đơn vị cơ sở có nhà văn hóa:………

%

%

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
2. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh
3. Đề nghị HĐND, UBND huyện

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2022
(Biểu kèm theo báo cáo tình hình thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2022 của Ủy ban nhân dân ……..)
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