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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 01/KH-BCĐ ngày 04/4/2022 của Ban Chỉ đạo Phong 
trào TDĐKXDĐSVH tỉnh và Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 08/4/2022 của Ban Chỉ 
đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH Thành phố Tuy Hòa về việc Thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. Ban Quản lý Khu kinh 
tế Phú Yên xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, 
chính quyền, các tổ chức đoàn thể và CBCCVC toàn cơ quan về vai trò và tầm quan 

trọng của công tác phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhằm 
góp phần xây dựng ngày càng có nhiều gia đình CBCCVC đạt chuẩn gia đình văn 

hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa  theo các tiêu chí đã đề ra của tỉnh. 

- Nâng cao nhận thức và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan; nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức văn hóa, văn minh nơi 
công sở. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những hành vi sách nhiễu gây phiền hà cho 

tổ chức, công dân trong thi hành nhiệm vụ và công tác giải quyết cải cách thủ tục 
hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. 

II. NỘI DUNG 

1. Quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về phong trào toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: 

- Tiếp tục quán triệt các Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 
về ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai 

sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 
13/8/2019 về Ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.    

- Gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực 
hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.    

- Quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động toàn cơ quan các nội dung Quy định tiêu chí xét và công nhận danh hiệu 

khu phố, thôn văn hóa theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính 
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Phủ Quy định về xét tặng danh hiện “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn 
hóa”…    

- Tổ chức phát động phong trào thi đua; đăng ký, ký kết thi đua trong các tổ 
chức, phòng ban, đơn vị trực thuộc. 

- Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022 

2. Những nội dung cơ bản phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa:  

- Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản V/v ban 
hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” năm 2022 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa với việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan. Vận động 

CBCCVC tham gia tích cực các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” tham gia xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, gia đình đạt chuẩn văn 
hóa; vận động CBCCVC tham gia đóng góp vật chất, tinh thần, tham gia bảo vệ, giữ 

gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp đỡ cộng đồng cùng thực hiện phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 

- Tăng cường bám sát cơ sở, thường xuyên đi địa bàn để nắm bắt tình hình 
khó khăn, thuận lợi của các doanh nghiệp KCN để có biện pháp giúp đỡ hoặc đề 

nghị hỗ trợ cơ chế chính sách cho doanh nghiệp; 

- Liên hệ chặt chẽ với địa phương nơi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công 

giúp đỡ xã nghèo để có biện pháp huy động tinh thần, vật chất giúp đỡ kịp thời đến 
các hộ dân nghèo khó vượt qua khó khăn hoạn nạn, cùng chung sức xây dựng thôn, 

làng, xã đạt chuẩn văn hóa; 

- Kịp thời phát hiện, khen thưởng những nhân tố điển hình, tích cực, nhân 

rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”; phê phán những biểu hiện thiếu tích cực, vi phạm trong 
phong trào thi đua. 

Về công tác nội bộ trong cơ quan cần thực hiện tốt một số nội dung: 

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần XVII, 
thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động của 

chính quyền tại cơ quan, xây dựng đội ngũ CBCCVC có đạo đức nghề nghiệp; thực 
hiện văn hóa, văn minh nơi công sở theo phương châm “ thân thiện, nghĩa tình, tận 

tụy, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương”; 

- Sửa đổi lề lối làm việc; đẩy mạnh thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch 

trong hoạt động quản lý, điều hành tại cơ quan; 

- Thực hiện tốt cơ chế “ một cửa, một cửa liên thông”, tiếp nhận hồ sơ thông 

qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai 
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các thủ tục hành chính. Tiếp tục duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hồ sơ giải quyết hành chính tạo 

thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà 

nước; 

- Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức; giáo dục 

đạo đức công vụ, ý thức văn minh, giao tiếp có văn hóa nơi công sở; bồi dưỡng, 
nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, 

công chức, viên chức trong cơ quan; 

- Tăng cường công tác bảo vệ, cùng với địa phương nơi cư trú giữ gìn an ninh 

trật tự, an toàn xã hội tại các KCN trong tỉnh; 

- Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong 

cơ quan và các khu công nghiệp theo hướng ngày càng “xanh, sạch, đẹp”. 

- Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 

- Thời gian thực hiện: xuyên suốt. 

- Tổ chức tổng kết phong trào thi đua: 12/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Lãnh đạo Ban tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch này đến các phòng, 
đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ban 
xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong kế 

hoạch này; tổng hợp kết quả báo cáo về Ban để làm cơ sở tổng hợp báo cáo cho Ban 
Chỉ đạo PT TDĐKXDĐSVH trước ngày 30/10/2022.  

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế và 
các đơn vị trực thuộc Ban thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch nêu trên. 

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban để chỉ đạo giải 
quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ PT “TD ĐKXD ĐSVH” Tphố (b/c); 

- Phòng VH&TT thành phố TH; 

- Trưởng ban QL KKT; 

- Các PTB QL KKT; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban; 

 - Lưu VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-04-25T09:07:21+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Đỗ Thanh Thái<dothanhthai@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-04-25T09:21:47+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Nguyễn Xuân Hùng<nguyenxuanhung@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-04-25T09:38:28+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ban Quản lý khu kinh tế<bqlkkt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-04-25T09:38:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ban Quản lý khu kinh tế<bqlkkt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-04-25T09:39:00+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ban Quản lý khu kinh tế<bqlkkt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




