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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Văn hóa, Thể thao  

và Du lịch xã Đôn Phong năm 2021 

 

Thực hiện kế hoạch số 89/KH-BCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ban Chỉ đạo 

Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Bạch Thông về hoạt động của Ban Chỉ 

đạo Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Bạch Thông năm 2021. Ban Chỉ đạo 

Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã xã Đôn Phong xây dựng kế hoạch hoạt động 

năm 2021 với những nội dung, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào; hương ước, quy ước; công tác gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình đến Ban Chỉ đạo, Ban Vận động thôn gắn với việc thực hiện các 

cuộc vận động, các phong trào khác và nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh trên địa bàn xã. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức, 

triển khai các hoạt động của phong trào; thực hiện hương ước, quy ước; công tác gia 

đình và phòng, chống bạo lực gia đình đảm bảo hiệu quả, phù hợp, phấn đấu đạt các chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc tổ 

chức, triển khai thực hiện Phong trào; thực hiện hương ước, quy ước; công tác gia đình 

và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện.  

2. Yêu cầu 

Phát huy vai trò, trách nhiệm và quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện Phong trào; hương ước, quy ước; công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình tại địa bàn các xã, thị trấn được phân công phụ trách. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: Theo biểu kế hoạch hoạt động chi tiết đính kèm. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Chi từ nguồn ngân sách xã và nguồn xã hội hóa.  



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức VH-XH phụ trách lĩnh vực VH-TT xã 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo xã xây dựng Kế hoạch, triển khai và thực hiện các 

nội dung trong Kế hoạch; phối hợp và hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên 

quan triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách pháp luật về Phong 

trào; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; công tác gia đình và phòng, chống bạo 

lực gia đình tại địa phương 

- Tổng hợp báo cáo  kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Các thành viên BCĐ Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch xã 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nội dung trong Kế hoạch. 

- Triển khai thực hiện Phong trào; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; công 

tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xã Đôn Phong năm 2021./.  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Các thành viên BCĐ xã. 

Gửi bản giấy: 

- Các Trưởng thôn; 

- Lưu VP, VH-TT xã. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Triệu Phúc Tỵ 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA,  

THỂ THEO VÀ DU LỊCH XÃ ĐÔN PHONG NĂM 2021 

(ban hành kèm theo Kế hoạch số:          /KH-BCĐ ngày         /4/2021 của BCĐ Phát triển Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xã Đôn Phong) 

STT Nhiệm vụ Thời gian 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

1 Đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2021 
Tháng 

01/2021  
UBND xã  

Các thành viên 

BCĐ xã; các 

trưởng thôn 

2 Rà soát hương ước, quy ước 10 thôn bản 
Tháng 

01/2021 
UBND xã  

Các thành viên 

BCĐ xã; các 

trưởng thôn 

3 

Ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”; hương ước, quy ước; công tác 

gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

trên địa bàn xã Đôn Phong năm 2021. 

Tháng 

02/2021 
UBND xã  

Các thành viên 

BCĐ xã; các 

trưởng thôn 

4 
Triển khai, niêm yết hương ước, quy ước 

tại các thôn trên địa bàn xã 

Tháng 

3/2021 
UBND xã 

Các thành viên 

BCĐ xã; các 

trưởng thôn 

   5 Thực hiện công tác chuyên môn  
Tháng 

4/2021 
UBND xã 

Các thành viên 

BCĐ xã; các 

trưởng thôn 

6 
Lập tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền 

công nhận hương ước, quy ước thôn bản. 

Tháng 

5/2021 
UBND xã 

Các thành viên 

BCĐ xã; các 

trưởng thôn 

7 

Tổ chức tuyên truyền về những nội dung 

liên quan đến phong trào 

“TDĐKXDĐSVH”; thực hiện hương ước, 

quy ước; công tác gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã. 

Thường 

xuyên 
UBND xã 

Các thành viên 

BCĐ xã; các 

trưởng thôn 

8 
Tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên 

truyền về phòng, chống bạo lực gia đình 

Tháng 

9/2021 
UBND xã 

Các thành viên 

BCĐ xã;  trưởng 

thôn Bản Đán 

9 
Họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 

2021 

Tháng 

10/2021 
UBND xã 

Các thành viên 

BCĐ xã; các 

trưởng thôn 

10 
Tổ chức Hội thi về Phòng, chống bạo lực 

gia đình 

Tháng 

10/2021 
UBND xã 

Các thành viên 

BCĐ xã; các 

trưởng thôn 
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