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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết  

xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 14/02/2022 của Ban Chỉ đạo 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (viết tắt là Ban Chỉ 

đạo) về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  1. Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan 

trong quá trình triển khai, thực hiện Phong trào. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt 

động chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự kết nối mật thiết giữa tổ chức thực hiện Phong 

trào với thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các 

phong trào vận động quần chúng khác. 

2. Xây dựng cơ quan đạt danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hoá trong năm 

2022. Thông qua hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá tạo điều 

kiện cho công chức, viên chức, lao động được làm việc trong một môi trường lành 

mạnh, an toàn, văn hoá, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, góp 

phần vào thắng lợi chung các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. 

3. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá phải tiếp tục được 

quán triệt sâu rộng tới từng tập thể, cá nhân, tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Gắn 

công tác này với công tác xây dựng cơ quan an toàn và thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG 

1. Trong công tác chuyên môn. 

Các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở phấn đấu hoàn thành và 

hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra trong Kế hoạch số 08/KH-

UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác tư pháp 

năm 2022. 

Các hoạt động PBGDPL phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và 

có hiệu quả với các hình thức đa dạng, thiết thực; chú trọng phối kết hợp tuyên 
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truyền, phổ biến các nội dung quy định về xây dựng nông thôn mới với triển khai 

các chương trình, kế hoạch và đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.  

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động người dân tích 

cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, nâng 

cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp sống, phong tục lạc hậu, xây 

dựng môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực 

nông thôn. 

2. Trong hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. 

Vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia tích cực các phong 

trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng 

chống tác hại của thuốc lá; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cơ quan, 

đơn vị.  

3. Tham gia các hoạt động xã hội. 

Vận động công chức, viên chức lao động tích cực tham gia vào các hoạt động 

xã hội, từ thiện; các hoạt động quyên góp, ủng hộ đối với gia đình thương binh, liệt 

sĩ, người có công với cách mạng, người già, trẻ em không nơi nương tựa… các cuộc 

vận động xã hội và các phong trào thi đua yêu nước khác. 

Thực hiện tốt các chính sách dân số dân số kế hoạch hoá gia đình; tiếp tục 

phấn đấu trong cơ quan đơn vị không có người sinh con thứ 3. 

4. Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ. 

Thường xuyên chỉ đạo, vận động công chức, viên chức lao động các tổ chức 

đoàn thể tham gia thực hiện tốt an toàn lao động, an ninh trật tự, duy trì hoạt động có 

hiệu quả của đội phòng cháy chữa cháy của Sở, không để xảy ra tình trạng cháy, nổ, 

mất cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng. 

5. Về bảo vệ môi trường. 

Vận động công chức, viên chức, người lao động xây dựng, giữ gìn cơ quan 

xanh- sạch - đẹp; không kẻ, vẽ, viết lên tường và các phương tiện làm việc của cơ 

quan; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng tốt; đảm bảo 100% Công chức, viên chức, lao 

động của Sở không hút thuốc lá; chăm sóc tốt cây xanh trồng trong công sở, đảm bảo 

môi trường sống và làm việc luôn trong lành. 

6. Trong cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí. 

Thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả, tiếp tục kiện toàn về tổ chức cán 

bộ trong toàn ngành, tăng cường năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong thời kỳ đất nước đổi mới; không để xảy ra các hiện tượng, biểu hiện tiêu cực, 

tham nhũng, lãng phí của công. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-
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TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang và các văn bản hướng dẫn về lĩnh vực này.  

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị như: hệ 

thống văn phòng điện tử và hệ thống TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở, 

khai thác cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính. Duy trì hoạt động có hiệu quả 02 Trang 

TTĐT: của Sở Tư pháp (http:/sotp.langson.gov.vn), của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh 

(http://pbgdpl.langson.gov.vn/). 

7. Đối với các tổ chức đoàn thể. 

Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể duy trì hoạt động thường xuyên và có 

hiệu quả. Phấn đấu các tổ chức đoàn thể đều được cấp trên công nhận là trong sạch, 

vững mạnh. 

Các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức 

đoàn thể mình tích cực tham gia vào cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp 

sống văn hoá. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức triển 

khai thực hiện kế hoạch này; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tổ chức việc thực hiện; 

giúp Lãnh đạo Sở tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với các cơ quan chức năng. 

2. Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến Kế hoạch này 

đến công chức, viên chức, lao động và nghiêm túc triển khai thực hiện, thực hiện các 

nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị. 

3. Các Đoàn thể trong cơ quan có trách nhiệm vận động đoàn viên, hội viên 

tích cực thực hiện tốt kế hoạch này./.  

 
Nơi nhận:                
- Cơ quan thường trực của BCĐ (Sở Văn hóa 

TT&DL); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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