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UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC
BCĐ PHONG TRÀO 

TDĐKXDĐSVH

Số:          /KH - BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Lạc, ngày         tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
V/v thẩm định, công nhận danh hiệu “ Khu dân cư văn hóa” năm 2021

Căn cứ Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018  của chính phủ quy định 
về xét tặng danh hiệu “Gia  đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp 
văn hóa”, Bản văn hóa”;

Thực hiện kế hoạch số 04 /KH-BCĐ ngày 27/9/2021 của Ban chỉ đạo phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Chí Linh về việc 
thẩm định, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “ Khu dân cư văn hóa” năm 2021. 

Căn cứ Quyết định số  249/QĐ-UBND  ngày 08 tháng 10 năm 2021của Ủy ban 
nhân dân  phường Đồng Lạc về việc kiện toàn  Ban chỉ đạo phong trào“Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa”phường Đồng Lạc năm 2021.

BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”phường Đồng 
Lạc xây dựng kế hoạch thẩm định, công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 
2021 trên địa bàn phường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thẩm định, đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” trên địa bàn phường.
 Đánh giá kết quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân 

về thực hiện các tiêu chí phấn đấu, xây dựng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.
2. Yêu cầu
Công tác thẩm định yêu cầu khách quan, chính xác, đúng thời gian đầy đủ 

thành phần; đánh giá đúng những kết quả đạt được, hạn chế cần khắc phục, rút ra 
những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo và đề ra giải pháp tích cực để nâng cao 
chất lượng phong trào xây dựng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” trong những năm 
tiếp theo.

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra

Thẩm định, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức 
thực hiện của cấp ủy đảng khu dân cư về thực hiện các tiêu chí xây dựng danh hiệu 
“Khu dân cư văn hóa” năm 2021. Thẩm định hồ sơ thông qua báo cáo thành tích 
xây dựng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2021 và  biểu mẫu đánh giá thực 
hiện tiêu chí bình xét KDC văn hóa để làm cơ sở lập tờ trình, hồ sơ đề nghị UBND 
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thành phố thẩm định công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2021 cho các 
khu dân cư trên địa bàn phường.

2. Thành phần thẩm định
- Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

phường Đồng Lạc, thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ thường 
xuyên.

- Ở KDC: Cấp ủy ban lãnh đạo KDC. 
3. Thời gian thẩm định
- Ban chỉ đạo của phường tổ chức họp thẩm định từ ngày 22/10-25/10/2021 

(thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
4. Địa điểm
Tại phòng họp gác II-UBND phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ngày 11/10/2021 triển khai kế hoạch.
Từ ngày  12 /10 đến  19 /10/ 2021 các KDC tổ chức họp bình xét gia đình văn 

hóa và hoàn thiện báo cáo thành tích kết quả  xây dựng danh hiệu “KDC văn hóa ” 
năm 2021 gửi về BCĐ trước ngày  20 /10/2021 (Qua đồng chí Nguyễn Thị Giang- 
Công chức Văn hóa-TT).

Ngày 21/10/2021 đến ngày  25/10/2021  Ban chỉ đạo phường tổ chức thẩm 
định kết quả xây dựng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” của các KDC (thời gian 
kiểm tra sẽ có lịch thông báo cụ thể sau).

Từ ngày  26 /10/2021  đến  ngày  30 /10/2021 Ban chỉ đạo phường tổng hợp, 
làm văn bản báo cáo Ban chỉ đạo thành phố để thẩm định, kiểm tra, đánh giá và  
trình lãnh đạo UBND thành phố ra quyết định công nhận danh hiệu “KDC văn hóa” 
năm 2021.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Ông Nguyễn Văn Thuận- Phó Chủ tịch UBND- Trưởng ban: có nhiệm vụ 

chỉ đạo điều hành, đôn đốc chung, duy trì buổi thẩm định.
2. Ông Hoàng Văn Phương- Phó Chủ tịch HĐND phường- Phó ban: giám sát 

các KDC thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên 
địa bàn phường. 

3.Bà Nguyễn Thị Giang- Công chức VHTT- Ủy viên TT: có trách nhiệm theo 
dõi, đôn đốc các KDC hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị tài liệu, mẫu biểu phục vụ buổi 
thẩm định. Hoàn thiện các văn bản trình BCĐ thành phố.

4. Bà Đỗ Thị Hiên- Chủ tịch MTTQ phường- ủy viên:  chịu trách nhiệm đôn 
đốc trưởng KDC và trưởng ban công tác mặt trận họp và triển khai bình xét gia đình 
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văn hóa (Nội dung theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018).Phụ trách 
KDC Mạc Ngạn.

5. Bà Nguyễn Thị Hương – Văn phòng HĐND, UBND- Ủy viên: cung cấp 
các số liệu về số người trong độ tuổi lao động, thu nhập bình quân đầu người, số hộ, 
khẩu của các KDC.

6. Bà Nguyễn Thị Yến- Công chức Lao động- TB& XH- Ủy viên: Cung cấp 
các số liệu liên quan đến số hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo các KDC trên địa bàn phường.

7. Bà Ngô Thị Thơm- Trưởng Trạm y tế - Ủy viên: cung cấp các số liệu liên 
quan đến lĩnh vực y tế,  dân số kế hoạch hóa gia đình, số lượng và tỷ lệ trẻ em suy 
dinh dưỡng, số lượng và tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

8.Ông Bùi Đình Tuyến- Chủ tịch Hội nông dân- ủy viên: chỉ đạo chi hội nông 
dân ở các KDC Tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các hoạt động phong 
trào xây dựng đời sống văn hóa. Đề xuất phân loại chi Hội nông dân các KDC. Phụ 
trách đôn đốc KDC Trụ Thượng.

9. Ông Mạc Đình Luật - Chủ tịch Hội CCB- ủy viên: chỉ đạo chi hội CCB ở 
các KDC tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các hoạt động phong trào xây 
dựng đời sống văn hóa. Đề xuất phân loại chi Hội CCB các KDC.

10.Ông Nguyễn Hữu Tùng- Trưởng công an- Ủy viên: chuẩn bị các số liệu 
liên quan đến an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, KDC an toàn trên địa bàn phường.

11. Ông Đào Bá Trung- Bí thư đoàn thanh niên- Ủy viên:chỉ đạo chi đoàn ở 
các KDC tuyên truyền vận động đoàn viên hiện tốt các hoạt động phong trào xây 
dựng đời sống văn hóa. Đề xuất phân loại chi đoàn các KDC. Phụ trách đôn đốc 
KDC Tế Sơn.

12.Bà Nguyễn Thị Thoa- Chủ tịch hội phụ nữ - Ủy viên: chỉ đạo chi hội phụ 
nữ  ở các KDC tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các hoạt động phong 
trào xây dựng đời sống văn hóa. Đề xuất phân loại chi Hội phụ nữ các KDC. Phụ 
trách KDC Trụ Hạ.

13. Ông Phạm Bá Huy- Công chức địa chính- ủy viên: cung cấp thông tin về 
nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp với quy hoạch của địa phương.

14. Bà Nguyễn Thị Quyên- Công chức địa chính-Xây dựng –MTĐT- ủy viên:  
cung cấp các thông tin về hệ thống giao thông chính được cứng hóa, đảm bảo đi lại 
thuận tiện; hệ thống cấp thoát nước trong khu dân cư; số hộ và tỷ lệ gia đình có nhà 
ở kiên cố, nhà ở dột nát; điểm thu gom rác thải ở các KDC; các hoạt động bảo vệ 
môi trường.

15. Ông Vũ Đình Nam- Chỉ huy trưởng Quân sự: cung cấp thông tin liên 
quan đến thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các KDC trên địa bàn phường
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16. Ông Nguyễn Văn Hiều- Đảng ủy viên- Ủy viên: phụ trách đôn đốc KDC 
Thủ Chính.

17. Bà Nguyễn Thị Hồng- Hiệu trưởng trường Mầm non: cung cấp số liệu liên 
quan đến  trẻ em trong đổ tuổi mẫu giáo được đến trường  và các thông tin khác khi 
BCĐ có yêu cầu.

18. Ông Trần Úy- Hiệu trưởng trường Tiểu học: cung cấp số liệu số học sinh  
cấp Tiểu học trong độ tuổi đi học được đến trường và các thông tin khác khi BCĐ 
có yêu cầu.

19. Ông  Đặng Xuân Thông Hiệu trưởng trường THCS: cung cấp số liệu học 
sinh trong độ tuổi đi học cấp THCS được đến trường và đạt chuẩn phổ cập giáo dục 
THCS và các thông tin khác khi BCĐ có yêu cầu.

20.Ông Vũ Đình Sửu- BTCB-Trưởng KDC Trụ Thượng- Ủy viên: lập báo 
cáo xây dựng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2021 và phối hợp với ban công 
tác mặt trận tổ chức bình xét gia đình văn hóa.

21.Ông Vũ Đình Luận- BTCB- Trưởng KDC Trụ Hạ- Ủy viên: : lập báo cáo 
xây dựng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”  năm 2021 và phối hợp với ban công tác 
mặt trận tổ chức bình xét gia đình văn hóa. 

22. Ông Đào Xuân Giáp- BTCB- trưởng KDC Tế Sơn- Ủy viên: : lập báo cáo 
xây dựng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2021 và phối hợp với ban công tác 
mặt trận tổ chức bình xét gia đình văn hóa. 

23. Ông Nguyễn Văn Thành- BTCB-Trưởng KDC Thủ Chính- Ủy viên: : lập 
báo cáo xây dựng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2021  và phối hợp với ban 
công tác mặt trận tổ chức bình xét gia đình văn hóa. 

24.Ông Vũ Đức Nam- BTCB- Trưởng KDC Mạc Ngạn- Ủy viên: lập báo cáo 
xây dựng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2021 và phối hợp với ban công tác 
mặt trận tổ chức bình xét gia đình văn hóa. 

Trên đây là kế hoạch thẩm định, công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”  
năm  2021 của UBND phường Đồng Lạc./.

 Nơi nhận:
- BCĐ phường;
- Thường vụ Đảng ủy;                           Để báo cáo
- TT HĐND, UBND ;
- Thành viên BCĐ  phường;                 
- Cấp ủy, BLĐ  5 KDC; Để thực hiện
- Lưu: VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thuận
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