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Đà Nẵng, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2022  

của Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng 

 

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 18/4/2022 của Sở Khoa học và 

Công nghệ thành phố Đà Nẵng thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô 

thị”năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, 

Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là Phong 

trào) và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” (viết tắt là Đề án) 

năm 2022 của Trung tâm gồm các nội dung sau đây: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, sự điều hành, 

quản lý, phối hợp tuyên truyền, vận động của chính quyền, đoàn thể của Trung 

tâm trong triển khai tổ chức thực hiện Phong trào và Đề án. 

2. Tổ chức thực hiện các giải pháp hiệu quả để kết quả Phong trào và Đề án 

năm 2022 của Trung tâm có chất lượng, hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích 

cực trong xây dựng, phát triển nếp sống văn hóa - văn minh, thân thiện của đội 

ngũ viên chức, người lao động (viết tắt là VCLĐ) thuộc Trung tâm. 

3. Đổi mới, đa dạng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa 

theo chủ đề năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức 

cán bộ”của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra; tăng cường phối hợp tạo ra 

các hoạt động văn hóa sôi nổi, chất lượng để thu hút tham gia và nâng cao mức 

hưởng thụ văn hóa của VCLĐ, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh 

đô thị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội  của 

thành phố. 

Tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung của Phong trào và Đề án phù hợp với 

điều kiện kinh phí, chức năng, nhiệm vụ công tác của Trung tâm và thích ứng với 

tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm chuyển biến sâu sắc, 

nâng cao nhận thức và hành vi của VCLĐ, lan tỏa đến người dân trong việc chấp 

hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh, xây 

dựng người Đà Nẵng có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, góp phần thực hiện 

thành công các mục tiêu của Chương trình số 30-CTr/TU ngày 31/01/2020 của 

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Xây dựng, phát triển Đà Nẵng thành trung 
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tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, chất lượng cao gắn với thực 

hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hướng đến xây dựng “Thành phố đáng 

sống” đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, góp phần vào sự phát triển bền 

vững của thành phố, thực hiện tốt các mục tiêu của Nghị quyết số 43-NQ/TW 

ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng 

đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN (tại Phụ lục kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các đoàn thể của Trung tâm phối hợp với chính quyền Trung 

tâm, các phòng/trạm thuộc Trung tâm tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung tại 

Mục II của Kế hoạch này. 

Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 12 tháng 11 năm 2022 gửi phòng 

Hành chính - Tổng hợp để tổng hợp. 

2. Phòng Hành chỉnh - Tổng hợp ttổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trình 

Giám đốc Trung tâm trước ngày 16 tháng 11 năm 2022. 

Đây là Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” năm 

2022 của Trung tâm Công nghệ Sinh học, 

Lãnh đạo Trung tâm đề nghị Công đoàn Trung tâm, Phân Đoàn Thanh niên 

Trung tâm, các phòng/trạm thuộc Trung tâm tích cực phối hợp tổ chức thực hiện 

nhằm hoàn thành tốt, đúng thời hạn các nội dung nhiệm vụ đã đề ra./. 

 
Nơi nhận: 
- Công đoàn, Phân đoàn Thanh niên, các 

phòng/trạm thuộc Trung tâm (để thực 

hiện); 

- Giám đốc Trung tâm (để báo cáo); 

- Lưu: VT, HCTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Minh 
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Phụ lục  

NỘI DUNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” 

VÀ ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ THỊ” NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-TTCNSH ngày     /5/2022 của Trung tâm Công nghệ Sinh học) 

SỐ 

TT 
NỘI DUNG THỰC HIỆN 

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN THỜI GIAN 

THỰC HIỆN Chủ trì Phối hợp 

1 

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt về chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về mục đích và ý nghĩa của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 

và Đề án “XDNSVHVMĐT” nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội 

ngũ VCLĐ thuộc Trung tâm 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Quản lý các 

phòng/trạm thuộc 

Trung tâm. 

- Công đoàn 

Trung tâm; 

- Phân đoàn 

Thanh niên 

Trung tâm. 

Thường xuyên 

2 

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc VCLĐ thực hiện tốt, có hiệu quả các nội dung 

nhiệm vụ của Phong trào và Đề án gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình “Thành phố 

5 không, 3 có”, “Thành phố 4 an”, Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - 

đẹp”, Phong trào “Người tốt, việc tốt”, Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy Đà 

Nẵng về nếp sống văn hóa - văn minh đô thị 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Quản lý các 

phòng/trạm thuộc 

Trung tâm 

- Công đoàn 

Trung tâm; 

- Phân đoàn 

Thanh niên 

Trung tâm. 

Thường xuyên 

3 

Tuyên truyền, quán triệt VCLĐ nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nếp 

sống văn hóa - văn minh, tác phong đạo đức chuẩn mực khi giao tiếp, ứng xử 

trong hoạt động công vụ, trong cuộc sống gia đình và nơi công cộng 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Quản lý các 

phòng/trạm thuộc 

Trung tâm 

- Công đoàn 

Trung tâm; 

- Phân đoàn 

Thanh niên 

Trung tâm. 

Thường xuyên 

4 
Tổ chức đăng ký thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Đề án “XDNSVH 

VMĐT”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2022 (có mẫu kèm theo) 

Tập thể Trung tâm 

 
 

Trong tháng 

5/2022 

5 

Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo VCLĐ thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 

"Thành phố 4 an", góp phần nâng cao chất lượng các nội dung của Đề án 

“XDNSVHVMĐT”.  

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Quản lý các 

phòng/trạm thuộc 

Trung tâm 

  

6 
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ CCVCLĐ theo Quyết định số 1847/QĐ-

TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Văn hóa 

Lãnh đạo Trung tâm; 

- Quản lý các 

phòng/trạm thuộc 

 Thường xuyên 
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công vụ” và Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng Trung tâm 

7 

Phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, tham quan giữa 

các phòng/trạm trong nội bộ Trung tâm; tham gia các hoạt động phong trào 

văn hóa, thể thao do cấp trên tổ chức nhân các ngày lễ, sự kiện. 

- Các phòng/trạm 

thuộc Trung tâm;  

- Công đoàn Trung 

tâm; 

- Phân đoàn Thanh 

niên Trung tâm 

 

Nhân các ngày 

lễ, sự kiện 

trong năm 

8 

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, vận động VCLĐ lưu giữ, bảo tồn và phát 

triển những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thực hiện nếp sống văn 

minh trong lễ cưới, lễ tang, thờ cúng; xóa bỏ những hủ tục mê tín, dị đoan, lạc 

hậu gây tốn kém. 

Các phòng/trạm thuộc 

Trung tâm 

Công đoàn 

Trung tâm; 

- Phân đoàn 

Thanh niên 

Trung tâm. 

Thường xuyên 

9 

Quán triệt, chỉ đạo VCLĐ tích cực thực hiện tốt Phong trào “Ngày Chủ nhật 

xanh - sạch - đẹp”; nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, phân loại chất thải 

sinh hoạt tại cơ quan và gia đình, địa phương. 

Các phòng/trạm thuộc 

Trung tâm 
 Thường xuyên 

10 
Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Đề án “XDNSVH 

VMĐT” cả năm 2022. 

- Các phòng/trạm 

thuộc Trung tâm;  

 -Công đoàn Trung 

tâm; 

- Phân đoàn Thanh 

niên Trung tâm 

Phòng HC-TH 

Gửi báo cáo 

trước 

16/11/2022 

11 
Tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “TDĐKXD 

ĐSVH” và Đề án “XDNSVHVMĐT” cả năm 2022 của Trung tâm 
Phòng HC-TH 

- Các 

phòng/trạm 

thuộc Trung tâm, 

- Công đoàn 

Trung tâm,  

- Phân đoàn 

Thanh niên 

Trung tâm 

Hoàn thành 

trước 

20/11/2022 
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN ĐĂNG KÝ 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA - NĂM 2022 

TT 
TIÊU CHUẨN DANH HIỆU 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA 

1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1.1 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm (1) 

1.2 Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng  

1.3 Xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động Công đoàn  

1.4 Xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động Đoàn Thanh niên 

1.5 Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính  

1.6 Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc của đơn vị 

1.7 Có sáng kiến, cải tiến được áp dụng vào thực tiễn của đơn vị 

1.8 
Đơn vị có tham mưu ban hành chính sách hoặc giải pháp được triển khai trong 

thực tế  

2 Thực hiện nếp sống văn minh, môi trƣờng văn hóa công sở 

2.1 Xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn 

- 

Bài trí khuôn viên công sở theo đúng quy định: Có bảng tên cơ quan; có cột cờ 

đặt ở vị trí trang nghiêm, treo Quốc kỳ hàng ngày, đúng quy định; có khẩu hiệu 

chào mừng các ngày lễ lớn 
(*) 

- Trồng nhiều cây xanh, có không gian đẹp
(*)

 

- Bố trí nơi để xe nội bộ và khách hợp lý
(*)

 

- Giữ gìn vệ sinh môi trường trong, trước cổng đơn vị
(*)

 

- Phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp 

- 
Đạt các tiêu chí về an ninh trật tự theo Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng 

2.2 Giao tiếp ứng xử văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh 

- Không có VCLĐ mắc các tệ nạn xã hội, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại 

- 
Không có VCLĐ vi phạm hành chính về tuyên truyền và thực hiện các hành vi 

mê tín dị đoan 

- 
Không có VCLĐ bị xử lý hành chính về Luật giao thông bị gửi thông báo về đơn 

vị 

- Không hút thuốc lá trong đơn vị; không uống rượu, bia trong giờ làm việc 

- 
Không quảng cáo thương mại tại đơn vị. Không để xảy ra tình trạng quảng cáo 

rao vặt tại khuôn viên, tường rào, cổng của đơn vị
(*)

 

- 
Trang phục của VCLĐ gọn gàng, lịch sự; đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ; giao 

tiếp lịch sự, tôn trọng, không nói tục, quát nạt 

                                           
(1) 03 nhiệm vụ trọng tâm hàng năm (đối với cơ quan khối hành chính sự nghiệp); nhiệm vụ chính trị được giao 

hàng năm (đối với cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị khác). 
(*) 

Không áp dụng chấm điểm đối với cơ quan, đơn vị có trụ sở tập trung hoặc chung với cơ quan, đơn vị khác. 
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2.3 Thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa tại đơn vị 

- Công tác lưu trữ hồ sơ xây dựng Danh hiệu khoa học, đầy đủ 

- Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hoặc bằng năm trước 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan, dã ngoại. 

- 
Có giải thưởng hoặc hình thức ghi nhận tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao 

do địa phương, đơn vị cấp trên tổ chức. 

- 
Tổ chức từ 03 lớp đào tạo, bồi dưỡng/năm về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ 

trở lên. 

3 
Gƣơng mẫu chấp hành đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nƣớc 

3.1 Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do cấp trên tổ chức 

3.2 
Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước; không để xảy ra lãng phí, tham 

nhũng.  

3.3 Không có VCLĐ (nam/nữ) sinh con thứ 3 trở lên trái quy định. 

3.4 
Tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa và các cuộc vận động 

khác  

 Điểm liệt: Trong năm, nếu cơ quan, đơn vị vi phạm một trong những trường hợp sau 

sẽ không được xét công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”: 

- Có CBCCVCNLĐ bị xử lý vì vi phạm tham nhũng từ hình thức khiển trách trở lên. 

- Có CBCCVCNLĐ vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc bị pháp 

luật truy tố. 

- Để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ gây chết người và thiệt hại tài sản. 

- Để xảy ra trường hợp khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật. 

- Có CBCCVCNLĐ hoặc vợ, chồng, con của CBCCVCNLĐ nghiện ma túy. 
   

 Đà Nẵng, ngày        tháng 5 năm 2022 

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
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