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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /KH-PGDĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Đồng Xoài, ngày      tháng 01 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, 

làm việc tốt” năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-SGDĐT ngày 21/01/2022 của Sở GD&ĐT 

Bình Phước về Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm 

việc tốt” năm 2022, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận 

động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” đến các trường mầm non, mẫu 

giáo, tiểu học và THCS trực thuộc năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động của Phong trào. Phấn đấu cơ bản đạt 

và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. 

- Đưa Phong trào phát triển sâu rộng, tạo được sự quan tâm, tham gia, 

hưởng ứng của đông đảo công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong các 

trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trực thuộc trên địa bàn thành phố. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động được triển khai đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù 

hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, điều kiện thực tế các đơn vị, 

phù hợp với đặc trưng của ngành; đáp ứng được nhu cầu của đông đảo công chức, 

viên chức, người lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo và nhân dân. 

- 100% công chức, viên chức, nhân viên tích cực tham gia thực hiện cuộc 

vận động gắn với các nội dung đăng ký thực hiện “Gia đình văn hóa”. Có 100% 

công chức, viên chức, nhân viên được triển khai ý nghĩa, mục đích, nội dung, tiêu 

chí của Cuộc vận động và có từ 95% đến 100% công chức, viên chức, nhân viên 

và hộ gia đình đạt tiêu chí “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với 

việc được bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” trong Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

- 100% các đơn vị trực thuộc; các tổ chức đoàn thể trong ở các đơn vị trực 

thuộc đăng ký thực hiện và 100% công chức, viên chức, nhân viên đăng ký thực 

hiện nếp sống văn minh cá nhân và có 100% được công nhận. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN PHONG TRÀO 

1. Nội dung thực hiện “Nói lời hay” 
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1.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên 

- Khi nói, ngôn ngữ sử dụng phải trong sáng, phù hợp thuần phong mỹ tục, 

thể hiện nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam; 

- Khi giao tiếp với đồng nghiệp, nhân dân phải có thái độ, cử chỉ thân thiện, 

lịch sự, lời nói chuẩn mực, khiêm tốn, vui vẻ, ân cần, cầu thị, nhường nhịn, vị tha; 

cảm thông, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ, hỗ trợ. 

- Khi giao tiếp với học sinh, ngôn ngữ chuẩn mực, mang tính khích lệ, 

động viên các em, gương mẫu nói đi đôi với làm, lắng nghe, chia sẻ và thân thiện. 

1.2. Đối với học sinh 

Biết lễ phép, kính trọng, vâng lời người lớn, ông bà, cha mẹ, thầy cô; hoà 

nhã, thân ái với bạn bè, trung thực, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, không nói tục, chửi 

thề. 

2. Nội dung làm việc tốt 

1.1. Ứng xử nơi công cộng 

- Thân ái, đoàn kết, tôn trọng người cao tuổi, yêu thương trẻ thơ, chân 

thành, giúp đỡ mọi người. Giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng. 

- Sống có trách nhiệm, bình đẳng, cảm thông, chia sẻ khó khăn. Công 

chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thanh nhã trong mọi cử chỉ, 

hành động, lịch thiệp trong mọi tình huống ứng xử, nêu gương trước học sinh. 

- Nâng cao đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh; khơi dậy tinh 

thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu 

chính đáng, có tinh thần vượt khó, vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương 

1.2. Ứng xử tại cộng đồng, khu dân cư 

Thực hiện tốt các quy định, quy chế của địa phương; sẵn sàng chia ngọt, sẻ 

bùi bằng tấm lòng “Lá lành đùm lá rách”, tương trợ, giúp đỡ mọi người khi gặp 

việc không may, thiên tai, hỏa hoạn; đoàn kết, chia sẻ, có ý thức bảo vệ, giữ gìn 

cảnh quan môi trường. Tích cực tham gia thực hiện các phong trào phát động ở địa 

phương. Động viên mọi người trong thôn, ấp, khu dân cư luôn đoàn kết, phát huy 

dân chủ, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt 

quy chế dân chủ ở cơ sở. 

1.3. Ứng xử trong nơi làm việc, cơ quan, đơn vị 

- Thân thiện, lịch sự; sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ mọi người; tích cực tham 

gia các phong trào được phát động của ngành, trong cơ quan, đơn vị. Luôn có tinh 

cầu thị, tận tụy với công việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

- Luôn lắng nghe, thấu hiểu, thương yêu, công bằng, nhân ái, rộng lượng, 

cảm thông, thân thiện, gương mẫu, yêu nghề, sáng tạo, ham học hỏi, giúp đỡ đồng 

nghiệp và tận tụy với học sinh. 

1.4. Ứng xử trong nhà trường 

Các em học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ 

sinh chung, không xả rác bừa bãi. Luôn khuyến khích các em đề xuất sáng kiến và 
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cùng thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. Có 

trách nhiệm với bản thân, nhà trường, gia đình và cộng đồng. Tuổi nhỏ làm việc 

nhỏ, biết xây dựng cho bản thân một kế hoạch học tập, tự rèn luyện, nghiêm túc 

chấp hành nội quy của nhà trường và tuân thủ các quy định của pháp luật. 

1.5. Ứng xử trong gia đình 

Con cháu hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ; anh em hòa thuận; vợ chồng chung 

thủy; phát huy lòng yêu nước, yêu quê hương, hiếu nghĩa, hiếu học, thủy chung, yêu 

thương, đùm bọc lẫn nhau, năng động và sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên 

cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 

3. Thời gian thực hiện: 

STT Nội dung 

Đơn vị thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”, “Người Bình Phước nói lời hay, 

làm việc tốt”. 

Phòng GD&ĐT, các 

đơn vị trực thuộc 
Quý I 

2 

Kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Bình Phước 

nói lời hay, làm việc tốt”. 

Phòng GD&ĐT, các 

đơn vị trực thuộc 
Quý II 

3 

Kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Bình Phước 

nói lời hay, làm việc tốt”. 

Phòng GD&ĐT, các 

đơn vị trực thuộc 
Quý III 

4 

Tổng kết và nộp báo cáo việc thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

“Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”. 

Phòng GD&ĐT, các 

đơn vị trực thuộc 
Quý IV 

5 
Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện 

đánh giá gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa 
Các đơn vị trực thuộc Quý IV 

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí triển khai hoạt động phong trào tại các đơn vị thực hiện theo phân 

cấp ngân sách. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Trình hồ sơ khen thưởng về Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào năm 2022 

theo chỉ tiêu được giao. 

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tham gia “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân 

tộc” (18/11/2022). 
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- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tiến hành kiểm tra, phúc 

tra kết quả thực hiện Phong trào; đề nghị xét công nhận Danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa. 

 2. Các trường học trực thuộc 

- Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”. 

- Tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động, thường xuyên kiểm tra việc thực 

hiện phong trào trong đơn vị mình phụ trách, báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện về 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận CMTH) trước ngày 03/12/2022. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc 

tốt” năm 2022. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và 

THCS chỉ đạo, triển khai, thực hiện có chất lượng và hiệu quả./. 

                             

Nơi nhận : 
- LĐ, Công chức PGDĐT; 

- Các trường học trực thuộc; 

- Lưu: VT, CMTH.        

TRƯỞNG PHÒNG 
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