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UBND XÃ THANH TÙNG
BCĐ “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

Số: …… /KH-BCĐ

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

             
  

Thanh Tùng, ngày 21 tháng 10 năm 2022

KẾ HOẠCH
Kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng làng văn hóa,

Cơ quan, doanh nghiệp văn hóa năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BCĐ, ngày 19/10/2022 của Ban chỉ đạo 
phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Thanh Miện về việc kiểm tra, đánh giá, 
kết quả, xây dựng làng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2022. Ban 
chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” xã Thanh Tùng xây dựng kế hoạch kiểm tra như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm đánh giá đúng thực trạng việc duy trì và phát huy danh hiệu làng 

văn hóa, kết quả phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 
2022; 

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban chỉ đạo đề nghị : BCĐTDĐKXDĐSVH”  
huyện về thẩm định, đề nghị UBND huyện công nhận Làng, cơ quan, doanh 
nghiệp văn hóa năm 2022, Đề nghị khen thưởng đối với làng, cơ quan văn hóa, 
doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, đồng thời chấn chỉnh, uốn nắn khắc phục 
những hạn chế rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo và thực hiện phong trào xây 
dựng làng, cơ quan, doanh nghiệp văn hoá đạt hiệu quả cao hơn;

- Việc kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo công tâm, khách quan, chính xác.
B. NỘI DUNG, CÁCH THỨC KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC LÀNG VĂN HÓA.
1. Nội dung, kiểm tra, đánh giá:
- Đời sống kinh tế và phát triển;
- Đời sống văn hóa, tinh thần;
- Môi trường cảnh quan; 
- Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.
2. Cách thức kiểm tra, đánh giá.
* Bước 1 : BCĐ xây dựng kế hoạch chỉ đạo các làng văn hóa tiến hành rà 

soát hoàn thiện các tiêu chí. 
Các làng văn hóa tự tiến hành kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, viết báo cáo 

và lập hồ sơ theo quy định gửi về Thường trực BCĐ phong trào 
“TDĐKXDĐSVH” xã. Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất trước ngày 31/10/2022. 

* Bước 2: Căn cứ báo cáo, kết quả tự kiểm tra của các làng văn hóa,  BCĐ 
phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã tổ chức họp, kiểm tra, rà soát, chấm điểm đối 
với các làng văn hóa đủ điều kiện, thời gian dự kiến  từ 01/11 đến 08/11/2022.
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* Bước 3: BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH “ hoàn thiện hồ sơ nộp về 
phòng một cửa UBND huyện và đề nghị BCĐ huyện về kiểm tra, thẩm định 
công nhận làng văn hóa năm 2022.

1. Quy trình, nội dung kiểm tra  Đoàn của huyện về thẩm định.
- Kiểm tra thực tế: Kiểm tra cơ sở hạ tầng giao thông, các công trình phúc 

lợi, như: nhà văn hoá, trường học, các thiết chế văn hóa, cơ sở tín ngưỡng, tôn 
giáo và điều kiện ăn ở của nhân dân, công tác an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn 
xã hội, vệ sinh, cảnh quan môi trường …

- Đồng chí Trưởng thôn báo cáo kết quả xây dựng và giữ vững làng văn hóa.
- Ý kiến phát biểu bổ sung, đóng góp của đại biểu tham dự buổi kiểm tra.
- Đoàn kiểm tra chấm điểm các tiêu chí.
- Trưởng đoàn kiểm tra kết luận.
- Thư ký thông qua biên bản.
2. Thành phần đoàn kiểm tra
- Cấp xã gồm: BCĐ “TDĐKXDĐSVH” xã;  các ban, ngành, đoàn thể có liên 

quan.
- Cấp thôn gồm:
+ Các đồng chí lãnh đạo thôn; ban CTMT, các thành viên tiểu ban 

“TDĐKXDĐSVH”, đại diện ngành, đoàn thể liên quan trong thôn.
 3. Địa điểm làm việc: Tại nhà văn hoá thôn., Thôn Đoàn Phú bố trí địa 

điểm cho phù hợp( Dự kiến làm việc tại nhà mẫu giáo cũ).
4. Tài liệu phục vụ, thời gian kiểm tra
-  Báo cáo kết quả duy trì, phát huy danh hiệu làng văn hóa năm 2022 ( Theo mẫu)
-  Quyển quy ước làng (Phô tô 3 bản) đã được UBND huyện phê duyệt đang 

có hiệu lực thực hiện.
- Bản tự chấm điểm của làng văn hóa, BCĐ xã (Theo mẫu)
- Quyết định công nhận làng an toàn về an ninh trật tự năm 2022 ( Phô tô 3 bản)
- Lưu ý- Đồng chí Trưởng thôn được kiểm tra phô tô các loại tài liệu gửi các 

đại biểu dự kiểm tra.
- Thời gian BCĐ huyện dự kiến kiểm tra:

-  Thôn Đoàn Phú 7h30 phút sáng ngày 16/11/2022.
-  Thôn Đông 13h30 phút ngày 16/11/2022.

III- HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG LÀNG VĂN HÓA.
- Các làng văn hóa xét thấy có đủ thành tích tiêu biểu trong 03 năm liên 

tục và có hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp huyện năm 2022.
       - Hồ sơ gồm có:
       + Tờ trình của UBND xã.
       + Báo cáo thành tích 03 năm liên tục tính từ năm 2022 trở về trước đối 
với Làng đạt văn hóa, 05 năm liên tục đối với thị trấn đạt chuẩn Đô thị văn minh              
(đóng thành quyển);
      + Bản tự chấm điểm của Làng/KDC và của BCĐ cấp xã, thị trấn đã chấm 
thẩm định năm 2022;
       + Bản photo quyết định, giấy chứng nhận danh hiệu làng, khu dân cư văn  
hóa của 02 năm trước liền kề. 
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C, ĐỐI VỚI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP VĂN HÓA .
I. NỘI DUNG:
   - Tiến hành tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào xây dựng, giữ 

gìn và phát huy danh hiệu cơ quan, doanh nghiệp văn hóa năm 2022.
 - Xây dựng báo cáo theo Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 

của Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch, Hướng dẫn việc chấm điểm số 1484/HD-BCĐ 
ngày 17/9/2019 của Ban chỉ đạo” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
tỉnh Hải Dương thẩm định, đánh giá các nội dung sau:

1. Đối với cơ quan văn hóa.
+Kiểm tra đánh giá 3 nội dung:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ;
- Việc thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở;
- Việc chấp hành đường lối, chủ truơng của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước
Nội dung cụ thể các tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 1484/HD-BCĐ của Ban chỉ 

đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa tỉnh Hải Dương.
2. Đối với doanh nghiệp:
+Kiểm tra đánh giá 4 nội dung:
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản xuất kinh doanh. Dịch vụ
- Việc thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp.
- Việc nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động.
- Việc chấp hành đường lối, chủ truơng của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước
Nội dung cụ thể các tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 1484/HD-BCĐ của Ban chỉ 

đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa tỉnh Hải Dương.
II. CÁCH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA.
- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết 

quả xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2022 ở đơn vị mình. Thời gian thực 
hiện trong khoảng từ ngày 01/11 đến ngày 8/11/2022, hoàn thiện hồ sơ và gửi về 
BCĐ huyện qua Bộ phận 1 cửa UBND huyện.

- Thủ trưởng doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết 
quả xây dựng doanh nghiệp văn hóa năm 2022 ở đơn vị mình theo hướng dẫn 
của Liên đoàn lao động huyện
          - Thời gian BCĐ huyện dự kiến kiểm tra:
- Ủy ban nhan dân xã 7h30 sáng ngày 17/11/2022 ( Năm thứ năm)
-Quỹ TDND Thanh Tùng 13h30 ngày 17/11/2022 ( Năm thứ năm)
-Trường THCS Thanh Tùng  7h30 sáng ngày 17/11/2022 ( Năm thứ năm)

III. HOÀN THIỆN VÀ NỘP HỒ SƠ
1. Hồ sơ đề nghị kiểm tra, đánh giá

- Kết thúc quá trình kiểm tra, đánh giá, các cơ quan, đơn vị, hoàn thiện hồ 
sơ, gửi về BCĐ huyện qua Bộ phận 1 cửa UBND huyện.

- Riêng đối với các doanh nghiệp, hồ sơ gửi về Liên đoàn lao động huyện 
để tổng hợp báo cáo BCĐ huyện.

(Thời gian nộp hồ sơ sẽ có thông báo sau).
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- Hồ sơ gồm có:
+ Báo cáo kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2022;
+ Bản tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
* Lưu ý: 
Những đơn vị đã được công nhận danh hiệu văn hóa 5 năm (gồm cả năm 

2022 – dự kiến) làm báo cáo thành tích 5 năm giai đoạn 2018-2022 để gửi BCĐ 
huyện và tỉnh xét công nhận.
      2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp huyện
       - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xét thấy có đủ thành tích tiêu biểu 
trong 03 năm liên tục và có hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp huyện năm 2022.
       - Hồ sơ gồm có:
       + Tờ trình của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
     + Báo cáo thành tích 03 năm liên tục tính từ năm 2022 trở về trước (đóng 
thành quyển);
       + Bản tự chấm điểm năm 2022;
       + Bản photo quyết định, giấy chứng nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn 
hóa của 02 năm trước liền kề.  

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thường trực BCĐ xã
Kiện toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch  tiến hành kiểm tra, họp BCĐ đánh giá, 

chấm điểm theo kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo đảng ủy, UBND xã, hướng 
dẫn các làng tự kiểm tra và hoàn thành các thủ tục báo cáo BCĐ cấp huyện kiểm 
tra.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” xã 
Các đồng chí được phân công phụ trách thôn phối hợp với BCĐ phong trào  

“TDĐKXDĐSVH” xã, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các đơn vị được kiểm 
tra của mình phụ trách, bố trí công việc tham gia đoàn kiểm tra đầy đủ.

3. Tiểu Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” các thôn
Căn cứ theo kế hoạch này, thôn tập trung hoàn thiện các tiêu chí; kiểm tra, đánh 

giá kết quả xây dựng và phát  huy danh hiệu làng  văn hóa ở đơn vị mình; đồng thời 
hoàn thiện hồ sơ và các công tác chuẩn bị khác để BCĐ cấp xã, cấp huyện kiểm tra.

 Chuẩn bị các nội dung, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra 
hoàn thành nhiệm vụ.

4. Cơ quan UBND xã
Chủ tịch công đoàn cơ sở phối hợp với UBND tiến hành tự kiểm tra, đánh 

giá kết quả xây dựng cơ quan văn hóa năm 2022 lập báo cáo, rà soát các tiêu 
chí,chấm điểm theo hướng dẫn, hoàn thiện các hồ sơ gửi về BCĐ huyện để kiểm 
tra, đánh giá .( Thời gian hoàn thành xong trước ngày 08/11/2022.

5. Cơ quan trường học, Quỹ TDND Thanh Tùng.
- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành tự kiểm tra, đánh giá 

kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2022 và hoàn 
chỉnh hồ sơ gửi về BCĐ huyện để kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận danh 
hiệu văn hóa năm 2022       (Thời gian hoàn thành trước ngày 08/11/2022).
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Trên đây là kế hoạch kiểm tra, đánh giá các làng văn hóa, cơ quan, doanh 
nghiệp văn hóa năm 2022, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã yêu 
cầu các thôn, các cơ quan, đơn vị các cán bộ, công chức liên quan thực hiện tốt 
các nội dung trên./.

 
Nơi nhận:
- BCĐ “TDĐKXDĐSVH” huyện;
- BTV Đảng ủy, HĐND, UBND.
- Các thôn, các cơ quan, doanh nghiệp
- Thành viên BCĐ xã;
- Lưu: TT BCĐ.

TRƯỞNG BAN

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Văn Dũng
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