
           UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

               Số:        /KH-UBND          Điện Biên Phủ, ngày      tháng 8 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2269/KH-UBND, ngày 07 tháng 8 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc tổng kết 20 năm thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

UBND thành phố Điện Biên Phủ ban hành Kế hoạch tổng kết 20 năm thực 

hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-

2020 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá kết quả 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp 

tổ chức thực hiện phong trào phù hợp với sự phát triển của thành phố trong giai 

đoạn mới. 

- Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào trong xây dựng 

và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố; tăng cường nhận thức của 

các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, tổ chức triển 

khai thực hiện phong trào. 

- Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ 

chức, triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” giai đoạn 2000-2020. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung tổng kết phải thiết thực khách quan; làm rõ những kết quả đã đạt 

được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút 

ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong triển khai thực 

hiện phong trào giai đoạn tiếp theo. 

- Tổ chức tổng kết phải phù hợp với quy mô, hình thức và đảm bảo tiết 

kiệm, thiết thực, hiệu quả. 

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔNG KẾT 

1. Nội dung 

1.1. Đánh giá kết quả 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” theo các nội dung sau: 
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- Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào 

- Kết quả thực hiện phong trào. 

+ Kết quả thực hiện 5 nội dung của phong trào 

+ Kết quả thực hiện 7 phong trào 

- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Bài học kinh nghiệm 

- Nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn tiếp theo 

- Đề xuất kiến nghị. 

1.2. Công tác thi đua khen thưởng 

- Đối tượng: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 

2000-2020 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. 

- Hình thức: Giấy khen của UBND thành phố Điện Biên Phủ. 

- Số lượng khen thưởng: Số lượng cụ thể giao phòng Văn hóa và Thông tin 

thống nhất với phòng Nội vụ thành phố, tham mưu nội dung trình UBND thành 

phố xem xét, quyết định. 

2. Hình thức tổng kết 

2.1. Cấp phường, xã:  Báo cáo tổng kết bằng văn bản, tổng hợp kết quả 20 

năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai 

đoạn 2000-2020 trên địa bàn (Tùy vào điều kiện thực tế, các xã, phường có thể 

lựa chọn hình thức tổng kết cho phù hợp). Thời gian gửi báo cáo về UBND thành 

phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 25/8/2020. 

2.2. Cấp thành phố: 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”.  

Thành phần mời: Dự kiến 210 người 

+ Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên; lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; sở Thông tin và Truyền thông. 

+ Đại diện Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể 

thể thành phố, 

+ Đại diện Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc các xã, phường; cán bộ văn hóa các xã, phường. 

+ Đại diện lãnh đạo các tổ dân phố, bản; các tập thể, cá nhân được khen 

thưởng. 

- Các phòng, ban, đoàn thể thành phố (Là thành viên Ban chỉ đạo phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được kiện toàn theo Quyết 

định số 303/QĐ-UBND ngày 27/2/2020 và được phân công nhiệm vụ tại Quyết 

địnhsố 1036/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ): 
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Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của ngành, đơn vị tổng hợp 

báo cáo kết quả 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. Thời gian gửi báo cáo về UBND thành phố 

(qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 25/8/2020. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo 

báo cáo chung, nội dung tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố. Thời gian hoàn thành 

trước ngày 02/9/2020. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị  

- Thời gian: Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị tổng kết vào cuối tháng 

10/2020 (Có giấy mời cụ thể sau). 

- Địa điểm: Dự kiến Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Điện Biên 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, đoàn thể thành phố, 

UBND các phường, xã thực hiện tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổng hợp báo cáo đầy đủ nội dung và gửi 

báo cáo đúng thời gian quy định. 

- Hướng dẫn nội dung khen thưởng, phân bổ chỉ tiêu khen thưởng; thống 

nhất với phòng Nội vụ trước khi trình UBND thành phố về công tác thi đua khen 

thưởng. 

- Hướng dẫn các tập thể, cá nhân tham luận tại hội nghị. Chuẩn bị đầy đủ 

các điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt hiệu quả. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị giấy mời đại 

biểu dự hội nghị; chương trình hội nghị và chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế 

mạc hội nghị.  

2. Phòng  Nội vụ 

Thẩm định, tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. 

3. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị giấy mời đại biểu dự 

hội nghị; chương trình hội nghị và chuẩn bị bài phát biểu khai mạc hội nghị cho 

lãnh đạo UBND thành phố. 

4. Trung tâm Văn hóa-Truyền thanh-Truyền hình  

- Xây dựng phóng sự, viết các tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt trong 

thực hiện phong trào; tổ chức tuyên truyền nội dung phong trào “Toàn dân đoàn 
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kết xây dựng đời sống văn hóa”… phát trên các phương tiện thông tin đại chúng 

của tỉnh, thành phố. 

- Tổ chức căng treo băng khẩu hiệu, trang trí khánh tiết, phục vụ tăng âm, 

loa máy tại hội nghị. 

5. Các phòng, ban đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm 

thực  hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo đúng 

nội dung, gửi báo cáo đúng thời gian quy định. 

- Lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ sở (sau khi có 

văn bản hướng dẫn của phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Nội vụ thành phố),  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 trên địa bàn thành 

phố Điện Biên Phủ. Đề nghị các phòng, ban đoàn thể thành phố, UBND các 

phường, xã chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Các phòng, ban, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đào Hoài Nam 
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