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     UBND TỈNH BÌNH THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Số: 23/KH-TCĐN                    Bình Thuận, ngày 10 tháng 3 năm 2016 
   

KẾ HOẠCH   
Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng  

đời sống văn hóa” và đạt “Chuẩn văn hóa” năm 2016 

                                              

Căn cứ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 14/11/2011 của Hội đồng 
Nhân dân tỉnh về Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” (viết tắt là “TDĐKXDĐSVH”) và Quyết định số 2820/QĐ-
UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương 
trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bình Thuận giai 2011-2015, định 
hướng 2020; Kế hoạch số 407/KH-BCĐ ngày 15/02/2016 của Ban Chỉ đạo tỉnh về 
triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bình Thuận năm 2016, 
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức có hiệu quả 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất theo 
Kết luận số 595-KL/TU ngày 26/11/2014  của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chương 
trình hành động số 29-CTr/TU ngày 13/11/2014 thực hiện nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

2. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của chính quyền, đoàn thể, lực 
lượng công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia thực 
hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với chương trình “Chung sức, chung lòng 
xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Chuẩn 
văn hóa”; Phong trào “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và công 
tác bảo hộ lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” có hiệu quả nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế 
hoạch kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ chủ yếu của Trường được Chủ tịch UBND 
tỉnh giao trong năm 2016. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu thực hiện 

1. Nội dung 

- Gắn kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” với phong trào “Chung sức chung 
lòng xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”; Phong trào “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao 
động” và công tác bảo hộ lao động. 

- Triển khai thực hiện tiêu chuẩn theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, 
trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt Chuẩn 
văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.  
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- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1371/KH-UBND ngày 06/5/2015 của 
UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 595-KL/TU ngày 26/11/2014 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh và đưa Phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất và Kế hoạch số 83/KH-TCĐN 
ngày 12/11/2015 của Trường về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016; kế hoạch số 05/KH-TCĐN ngày 12/01/2016 
về việc triển khai, thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới và phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. 

- Triển khai thực hiện Phong trào “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh 
lao động” và công tác bảo hộ lao động tại Trường. 

2. Chỉ tiêu thực hiện 

 - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ: 

+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn 
thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao; 

+ Có từ 70% công chức, viên chức, người lao động thường xuyên tự học 
hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; 

+ Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của công chức, viên chức, người lao 
động theo quy định của pháp luật;  

+ Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực đào tạo 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; 

+ Có sáng kiến cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn 
hoạt động của nhà trường. 

 - Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở: 

+ Từ 80% công chức, viên chức, người lao động không vi phạm các quy 
định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội; 

+ Công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên không mắc 
các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không 
tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; 

+ Có môi trường sư phạm lành mạnh, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố 
cáo của cán bộ, giáo viên và nhân dân. Tổ chức tốt phong trào thi đua “Trường học 
thân thiện, học sinh tích cực”. 

+ Sinh hoạt trong trường nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; 
quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến 
bộ; thực hiện cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; 

+ Không hút thuốc lá trong trường học; không uống rượu bia trong ngày làm 
việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí 
khuôn viên công sở theo đúng quy định. 

- Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước: 

+ 100% công chức, viên chức, người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy 
định của địa phương; 
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+ Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở 
lên; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật; đảm bảo an ninh trật tự; sinh 
viên, học sinh chấp hành tốt quy định của trường; không có hành vi bạo lực và tội 
phạm trong học đường. 

- Thu hút 50% công chức, viên chức, người lao động tham gia vào các hoạt 
động văn hóa, thể thao của Trường. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị tham mưu quyết định thành lập Ban 
chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Trường. 

2. Căn cứ vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch của Trường, Ban Chỉ đạo 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Trường có trách 
nhiệm phối hợp với công đoàn tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản của 
Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” cấp trên có liên quan. 

3. Trưởng/phụ trách các đơn vị thuộc Trường, căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
để tổ chức triển khai thực thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc”, “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm AT-VSLĐ”, tiêu chuẩn “Đơn vị đạt chuẩn 
văn hóa” và công tác bảo hộ lao động tại Trường. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hoá” và đạt “Chuẩn văn hóa” năm 2016 của Trường Cao 
đẳng nghề tỉnh Bình Thuận, đề nghị Ban Chỉ đạo, Trưởng/phụ trách các đơn vị tổ 
chức triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Sở VH-TT&DL (Thường trực BCĐ);   
- Đơn vị trực thuộc;                        
- Ban Giám hiệu; 
- Công đoàn, Đoàn TN;                                               
- Lưu: VT, TCHCQT(B Liên).          
                           
 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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