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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào 

 “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 

 
  

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. Ban Chỉ 

đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện năm 2022, 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về quan điểm, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “Người tốt, 

việc tốt”, “Gia đình văn hóa”,  “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp văn hóa”…; thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển 

hình tiên tiến trong việc thực hiện Phong trào; nâng cao nhận thức của các tầng 

lớp Nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của Phong trào 

nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, 

tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động thông tin tuyên truyền cần được triển khai kịp thời, hiệu 

quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, góp phần củng cố, nâng cao 

nhận thức về Phong trào và trách nhiệm thực hiện Phong trào của các cấp ủy 

đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể. 

- Các bài viết, thông tin tuyên truyền phải phản ánh được thực tế hoạt 

động Phong trào hiện nay; các gương điển hình, mô hình tiêu biểu trong Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về phong trào trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; đưa tin, bài viết, ảnh thời sự, phóng sự phản 

ánh về thực hiện phong trào; xây dựng các chương trình phát thanh, chương 

trình truyền hình về các hoạt động lớn thực hiện phong trào; bổ sung nội dung 

thông tin, tuyên truyền về phong trào trên các trang tin điện tử của các cơ quan 

thành viên Ban Chỉ đạo các cấp. 

2. Cập nhật các nội dung về Phong trào trên hệ thống tin, bài, tờ rơi, …; 

các phóng sự phản ánh về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”; cập nhật các nội dung về Phong trào trên các nền tảng mạng 

xã hội Zalo, Facebook... 

3. Đưa các tin, bài phản ánh nhân vật tiêu biểu, các sự kiện, hoạt động của 

BCĐ Phong trào các cấp trong năm 2022; các tấm gương, mô hình điển hình 

trong việc thực hiện Phong trào trên chuyên trang, chuyên mục nhằm tạo sức lan 

tỏa trong dư luận xã hội; truyền thông mạnh mẽ về nội dung, kết quả thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. 

4. Tổ chức các hình thức tuyên truyền tại cộng đồng: Tuyên truyền vận 

động trực tiếp đến từng người dân, hộ gia đình, đến cộng đồng dân cư và toàn xã 

hội; tuyên truyền, phổ biến lồng ghép tại các buổi họp thôn, tổ dân phố, sinh 

hoạt của các tổ chức đoàn thể, sinh hoạt cơ quan, đơn vị. 

5. Tiếp nhận và cấp phát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong 

trào; sách giới thiệu những điển hình tiên tiến về Phong trào và tờ rơi, tờ gấp về 

tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện cấp năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan thường trực BCĐ Phong 

trào “TDĐKXDĐSVH” của huyện 

- Cung cấp các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông của huyện. 

- Phối hợp BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” các xã, thị trấn lựa chọn các tấm gương, mô hình điển hình trong việc thực 

hiện Phong trào để thực hiện các chuyên mục, chuyên trang nhằm tuyên truyền 

sâu rộng trong cộng đồng. 

- Kiểm soát các nội dung trước khi các đơn vị truyền thông đăng tải. 

- Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, truyền thông các nội dung Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phù hợp với điều kiện thực 

tế của đơn vị. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tích 
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cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về các nội 

dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên hệ thống 

loa phát thanh, tuyên truyền lưu động tại địa phương. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất phóng sự, chương trình truyền thông 

tuyên truyền Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong 

đó tập trung vào các chủ đề “Người tốt, việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân 

phố văn hóa”; những cách làm hay, những mô hình văn hóa tiêu biểu, mô hình 

điểm và những mặt cần khắc phục của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”. 

Xây dựng các bài viết, tin, ảnh tuyên truyền, phản ánh các nội dung của 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên trang thông tin 

điện tử của huyện. 

3. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” các xã, thị trấn 

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trong việc lựa chọn các 

tấm gương, mô hình điển hình trong việc thực hiện Phong trào để thực hiện các 

chuyên đề, chuyên mục tuyền truyền. 

- Tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 

về các nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên 

hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền lưu động tại địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát 

triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn 

huyện Tràng Định năm 2022. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ 

động triển khai thực hiện có hiệu quả./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

- Thường trực Huyện uỷ                              (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các thành viên BCĐ Phong trào huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: Văn thư. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Ngọ Quang Khải 
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