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Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Phú 

Yên thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên 
phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 54-KH/TU  ngày 11/3/2022 

của Thị ủy Đông Hòa về thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 
19/11/2021 của Tỉnh ủy Phú Yên về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn 

diện giai đoạn 2021-2025. 

UBND thị xã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 

11/3/2022 của Thị ủy Đông Hòa về thực hiện Chương trình hành động số 15-
CTr/TU, ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy Phú Yên về xây dựng con người Phú Yên 

phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025; 

2. Xây dựng con người Đông Hòa hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần 
tinh thần dân tộc, nhân văn, thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là 

sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển địa phương bền vững và góp 
phần bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh.  

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát: Xây dựng con người Đông Hòa phát triển toàn diện 
gắn với phát triển tri thức, phát triển thể chất, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức về 

kỹ năng xã hội.  

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025  

- Về phát triển tri thức con người Đông Hòa: Phấn đấu thực hiện đạt và vượt 
một số chỉ tiêu trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật 

cho toàn dân, như: 100% học sinh phổ thông được phổ biến kiến thức giáo dục pháp 
luật; 100% học sinh Trung học phổ thông được tuyên truyền nghị quyết của các cấp 

ủy Đảng; 90% thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình Trung học phổ 
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thông hoặc tương đương(1); 100% học sinh phổ thông được học chương trình giáo 
dục địa phương; 100% nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện quy 

tắc ứng xử văn hóa trong trường học; duy trì và phát triển phong trào khuyến học, 
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.  

- Về phát triển thể chất con người Đông Hòa: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng đến năm 2025: Cân nặng giảm xuống còn 7,62%; chiều cao giảm xuống còn 

18,77%(2). Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 
60%(3).  

- Về xây dựng đạo đức con người Đông Hòa: Có 95% gia đình văn hóa; 90% 
thôn, khu phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 50% 
xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị(4). Ít nhất 

90% hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục 
đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình. Phấn đấu 

80% đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân 
đạo.   

- Về xây dựng con người Đông Hòa có kiến thức về kỹ năng xã hội: Chú trọng 
công tác bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng xã hội cho toàn dân, nhất là bồi dưỡng đối 

với thế hệ trẻ; phấn đấu có 100% thanh thiếu nhi được bồi dưỡng kiến thức về kỹ 
năng xã hội.  

III. NHIỆM VỤ  

1. Xây dựng, phát triển tri thức con người  Đông Hòa  

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo. Chú trọng đào tạo, hình 
thành trong mỗi con người về nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp 

                                                 

(1) Tính theo số liệu năm học 2020-2021, học sinh tốt nghiệp lớp 9 (THCS) là 1.775, đạt 99,7%. Số học sinh 

này vào các trường THPT trên địa bàn thị xã năm học 2020-2021 là 1.275/1.775 em (còn lại 500 em học tại các 

Trường Nguyễn Trường Tộ, Ngô Gia Tự và các trường chuyên của tỉnh). Tính tỷ lệ học sinh vào lớp 10 các trường 

THPT đạt khoảng 95% đến 98%. Tỷ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 của các Trường: Nguyễn 

Văn Linh 476/498, tỷ lệ 95,58%; Nguyễn Công Trứ 228/241, tỷ lệ 94,6%; Lê Trung Kiên 586/589, tỷ lệ 99,49%. Bình 

quân trên địa bàn thị xã đạt 96,55%. Tuy nhiên, trong qua trình học tập từ lớp 10 đến lớp 12 có một số em nghỉ học và 

một số học sinh lớp 9 không tiếp tục theo học lớp 10, do vậy đưa tỷ lệ 85% là phù hợp với Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy. 

(2) Tiêu chí cân nặng giảm xuống còn 7,62%; chiều cao giảm xuống còn 18,77% (theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025). Hiện tại năm 2021, tiêu chí cân nặng là 7,95%, chiều cao là 19,57%.  

(3) Theo Báo cáo số: 284/BC-UBND ngày 16/12/2020 của UBND thị xã tổng kết thực hiện Nghị quyết số 

16/NQ-CP của Chính phủ, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 

2020 (Tỷ lệ người dân Đông Hòa tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 28%) . Báo cáo chính trị Đảng 

bộ thị xã Đông Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 60%.  

(4) Năm 2020, có 94,14% gia đình văn hóa; 79,59% thôn, khu phố văn hóa; 82,68% cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 30% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 03 xã 

nông thôn mới; đến năm 2025 phấn đấu xây dựng đạt thêm 01 xã nông thôn mới và 01 phường đạt chuẩn văn minh đô 

thị, đưa chỉ tiêu lên 50%). 
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luật và ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại 
ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế.  

- Thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, thể hiện cách ứng xử của 
các thành viên trong cơ sở giáo dục theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong 

mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực 
tiễn của cơ sở giáo dục; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, 

thiếu tính giáo dục trong cơ sở giáo dục.  

- Nhân rộng các phong trào khuyến học, khuyến tài; các mô hình dòng họ học 

tập trong cộng đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục hướng đến xây dựng Đông Hòa 
trở thành một xã hội học tập với phương châm “một nền giáo dục cho mọi người và 
do mọi người”. Tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và cùng chung tay góp phần 

thực hiện hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 từ lớp 1 đến lớp 12 
giai đoạn 2020-2025 đạt hiệu quả cao. 

- Quan tâm đầu tư các trang thiết bị giảng dạy, học tập cho các cơ sở giáo dục 
đảm bảo phù hợp với yêu cầu; đổi mới phương thức giảng dạy; bồi dưỡng, đào tạo, 

bố trí sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao ở địa phương.  

2. Xây dựng, phát triển thể chất con người Đông Hòa  

- Nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe người dân cả về thể chất, tinh thần; 
tăng cường công tác giáo dục giới tính cho học sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức 

khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng để cải thiện các chỉ số cơ 
bản về sức khỏe của trẻ em dưới 5 tuổi và đảm bảo các tiêu chí đánh giá thể lực, tầm 

vóc thân thể của thanh niên lứa tuổi trưởng thành trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

- Tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam 
giai đoạn 2011- 2030; tập trung đầu tư cải thiện môi trường sống, thể trạng, tầm vóc, 

chất lượng giống nòi và tuổi thọ cho người dân Đông Hòa.   

- Duy trì và phát triển Phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại”, phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao quần chúng; đầu tư phát 
triển các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thanh thị xã; làm việc với nhà đầu tư để mở rộng phát triển Khu liên hợp 
thể thao của thị xã, xây dựng Nhà thi đấu đa năng đạt chuẩn. 

3. Xây dựng con người Đông Hòa có phẩm chất đạo đức   

- Xây dựng con người Đông Hòa có nhân cách tốt, đạo đức trong sáng, lối 

sống giản dị, ý thức trách nhiệm công dân từ trong gia đình, nhà trường và xã hội, 
tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”, 

có tinh thần yêu nước, tính cộng đồng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển 
quê hương.   
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- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng và chấp hành tốt hương ước, quy 

ước tại cộng đồng các khu dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang và lễ hội; phát huy vai trò của người cao tuổi, trưởng tộc, người có uy tín 

trong cộng đồng; đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 
trong tình hình mới.  

- Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW, ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính 
trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “thân thiện, 
nghĩa tình, trung thực, cần cù, đoàn kết, sáng tạo”, hướng đến giá trị nhân văn chân - 

thiện - mỹ.  

- Phát huy vai trò của văn học nghệ thuật, lồng ghép chương trình giáo dục 

nghệ thuật vào giảng dạy trong trường học, ưu tiên các loại hình nghệ thuật truyền 
thống như Bài chòi Phú Yên đã được UNESCO công nhận “di sản văn hóa phi vật 

thể Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam” để bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm nhân 
văn, tạo bản lĩnh, sức đề kháng cho nhân dân để chủ động hội nhập quốc tế, bảo vệ 

truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.   

4. Xây dựng con người Đông Hòa có kiến thức về kỹ năng xã hội  

- Thực hiện chương trình bồi dưỡng kỹ năng xã hội phù hợp theo từng đối 
tượng, độ tuổi, cấp học, lĩnh vực, loại hình và thực tiễn. Có kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến và bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng xã hội cho học sinh, thanh thiếu niên.    

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực có trình 
độ, kiến thức chuyên sâu về giáo dục kỹ năng xã hội, gắn với triển khai thực hiện tốt 

Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 27/10/2021 của Thị ủy về tập trung 
xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã và thị xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 

mới.  

- Thực hiện một số chính sách khuyến khích đầu tư, mở rộng các cơ sở giáo 

dục về kỹ năng sống rộng khắp trên địa bàn thị xã.  

IV. GIẢI PHÁP  

1. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan đến xây dựng con người 

Đông Hòa phát triển toàn diện    

- Tăng cường phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển 

biến mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và 
nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng con người phát triển 

toàn diện đối với việc phát triển bền vững của đất nước, địa phương; gắn nội dung 
này vào trong chương trình, kế hoạch hằng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa 
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phương để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Đưa nội dung đầu tư phát 
triển con người toàn diện vào nội dung sinh hoạt, giao ban định kỳ thường xuyên của 

cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; vào nội quy, quy định 
của cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp; hương ước, quy ước khu dân cư 

phù hợp theo tiêu chí, chuẩn mực riêng đối với từng loại hình, đối tượng... và xem 
đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại 

hằng năm của từng tổ chức, cá nhân.  

- Tiếp tục phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu địa 
phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TU ngày 
27/8/2021 của Thị ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng 

đầu các cấp, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ thị xã. 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng con người Đông Hòa phát 

triển toàn diện; nghiên cứu cụ thể hóa nghị quyết của Đảng phù hợp với thực tiễn 
đơn vị, địa phương; bảo đảm và phát huy quyền cá nhân trong phát triển tri thức, đạo 

đức, thể chất và kỹ năng xã hội.   

2. Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền tạo sự thống 

nhất trong hệ thống chính trị và đồng thuận trong xã hội  

- Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, sát 

với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Kết hợp đa dạng nhiều hình thức, nhiều 
kỹ năng trong công tác tuyên truyền; đổi mới phương thức tuyên truyền, trong đó 
chú trọng tuyên truyền theo hướng tương tác đa chiều; xây dựng các kênh thông tin 

tuyên truyền trực diện, thường xuyên, liên tục trên môi trường mạng, nhằm nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.   

- Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại, chủ động, thường xuyên nắm bắt 
diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nắm bắt dư luận xã 

hội để kịp thời định hướng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao 
trong nhận thức và hành động đối với các vấn đề mới phát sinh.    

- Đổi mới cách thức tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi 
đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa 

phương, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, việc 
làm tốt, đồng thời lên án phê phán, chấn chỉnh và uốn nắn những hành vi tiêu cực 

trên các lĩnh vực, tác động không tốt đến việc xây dựng nét đẹp văn hóa, phát triển 
con người toàn diện.  

- Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để thực hiện 
công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả cao nhất.   
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3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng con 
người Đông Hòa phát triển toàn diện  

- Xây dựng và phát huy lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi 
người”; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến 

pháp và pháp luật. Đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội; 
phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo và khơi dậy tinh thần yêu nước, tính cộng đồng, ý 

thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương của mỗi cá nhân; tăng 
cường nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến. Hằng năm tổ 

chức vinh danh và trao danh hiệu công dân tiêu biểu thị xã Đông Hòa.   

- Chú trọng tuyên truyền, giáo dục về nét đẹp của gia đình truyền thống đối 
với việc hình thành và phát triển nhân cách con người Đông Hòa; xây dựng lối sống 

tình nghĩa, kính trên nhường dưới, tinh thần tương trợ, đùm bọc lẫn nhau, thái độ 
chăm chỉ trong sản xuất và đời sống, lòng kính trọng và biết ơn tổ tiên, ông bà, trách 

nhiệm của cá nhân với gia đình, với quê hương, với đất nước...    

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về 

xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị số 11/CT-
TTg, ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối 

sống trong gia đình; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. 

Lồng ghép việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, 
tầm nhìn 2030 gắn với Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các 
mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.  

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đấu tranh loại trừ các sản phẩm 

văn hóa độc hại, các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng 
sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng xấu đến 

xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đông Hòa.   

4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong xây 

dựng con người Đông Hòa phát triển toàn diện  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân 

tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng con người Đông Hòa phát triển toàn diện; 
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể, giữa nhà 

trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống, thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.   

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các 
cuộc vận động, đồng thời phát động, xây dựng các phong trào, cuộc vận động vì cái 

tốt, cái đẹp, cái đúng để hướng con người đến chân - thiện - mỹ.  
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- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng tạo chuyển biến mạnh 
mẽ từ nhận thức đến hành động, góp phần thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ về 

xây dựng con người Đông Hòa phát triển toàn diện trong tình hình mới.  

- Tăng cường tư vấn, hỗ trợ và phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội 

của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện kế hoạch 
của Thị ủy liên quan đến các nội dung về phát triển con người trên địa bàn thị xã.   

5. Tăng cường nguồn lực xây dựng con người Đông Hòa phát triển toàn 
diện  

- Cân đối ngân sách Nhà nước của thị xã và huy động tối đa nguồn lực xã hội 
để đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, khoa học 
công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển tri thức, đạo đức, tầm vóc, kỹ năng con người 

Đông Hòa trong tình hình mới.  

- Thực hiện một số cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư phát triển con 

người; đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy tối đa nguồn lực đầu tư cho con người, đảm 
bảo phù hợp với tình hình và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.  

V. KINH PHÍ 

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch này được huy động từ các nguồn: Ngân sách 

Nhà nước (thị xã và các địa phương), kêu gọi xã hội hóa. 

  2. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng 

dự toán kinh phí đưa vào trong kế hoạch hằng năm của từng cơ quan, đơn vị mình 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

  VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá và Thông tin 

 Là cơ quan thường trực giúp UBND thị xã theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị,  địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế 
hoạch này; định kỳ tháng 12 hàng năm yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

địa phương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi về UBND thị xã (qua phòng 
Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Năm 2025 tổ chức tổng kết. 

- Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, sát 
với tình hình thực tế ở từng đơn vị, địa phương. Phối hợp tổ chức tập huấn cho cán 

bộ, công chức và người dân có kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông; 
hướng dẫn, giáo dục về chuyển đổi số, xã hội số; tập huấn, đào tạo về kỹ năng số tổ 

chức cho người dân, doanh nghiệp… 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi giao lưu 

văn hóa giữa các địa phương trên địa bàn thị xã, hình thành môi trường văn hóa lành 
mạnh, đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi tiêu cực, cơ hội, 

vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong 
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mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
Đông Hòa. 

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”. Thực hiện Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

giai đoạn (2022-2025) trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thị xã cân đối, 
bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hàng năm nguồn vốn ngân sách nhà nước 
cho các dự án được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định. 

- Hằng năm, trên cơ sở đề nghị của các phòng, ban liên quan, căn cứ khả năng 
cân đối ngân sách, tham mưu UBND thị xã bố trí phần kinh phí chi thường xuyên để 

thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường Trung học phổ thông trên địa 

bàn thị xã 

- Chú trọng công tác giáo dục truyền thống gia đình ở Đông Hòa và từng địa 

phương; soạn thảo, biên tập các chương trình bồi dưỡng kỹ năng xã hội phù hợp với 
thực tiễn tại địa phương. Nội dung dễ hiểu, dễ thực hiện; phù hợp với lứa tuổi, cấp 

học; hướng dẫn tăng cường mở rộng các cơ sở giáo dục kỹ năng sống rộng khắp. 
Phát huy vai trò của văn học nghệ thuật, lồng ghép chương trình giáo dục nghệ thuật 

vào giảng dạy trong trường học, đặc biệt là Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục  
thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong 

việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Kịp thời phổ biến các 
Chương trình giáo dục địa phương về các lĩnh vực văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, 

hướng nghiệp, chính trị, xã hội, môi trường… đưa vào giảng dạy phù hợp  với từng 
loại hình và từng cấp học. Nhân rộng các phong trào khuyến học, khuyến tài; các mô 

hình dòng họ học tập trong cộng đồng. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục hướng đến xây 
một xã hội học tập với phương châm "một nền giáo dục cho mọi người và do mọi 

người"; Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Đề án Tổng thể 
phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tăng cường phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng 

nghề nghiệp, việc làm, an sinh xã hội cho từng đối tượng trên địa bàn thị xã. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu 

quả “đề án tăng cường công tác truyền thông phòng, chống đuối nước và hướng dẫn 
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kỹ năng bơi cho thiếu nhi Đông Hòa, nhất là thiếu nhi vùng ven biển, vùng có nguy 
cơ bị đuối nước cao. 

5. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời đề xuất UBND 

thị xã biểu dương, khen thưởng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, các 
mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc xây dựng con người Đông Hòa phát triển 

toàn diện. 

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực có trình 

độ, kiến thức chuyên sâu về giáo dục kỹ năng xã hội, gắn với triển khai thực hiện tốt 
Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 27/10/2021 của Thị ủy về tập trung 
xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã và thị xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 

mới.  

6. Phòng Tư pháp 

- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục  
pháp luật, chú trọng công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật nhằm 

giáo dục toàn diện cho đối tượng thanh thiếu niên, nâng cao kiến thức pháp  luật cho 
thanh thiếu niên. Tiếp tục thực hiện Đề án “tăng cường công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”. 

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề về bổ trợ 

kiến thức pháp luật cho toàn dân. 

7. Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh 

-Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng con người Đông 
Hòa phát triển toàn diện gắn với phát triển tri thức, phát triển thể chất, có phẩm chất 
đạo đức, có kiến thức về kỹ năng xã hội trên hệ thống Đài Truyền thanh và tuyên 

truyền trực quan khác. 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục với nội dung thiết thực, phù hợp, hình 

thức phong phú để tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức về xây dựng con 
người Đông Hòa phát triển toàn diện trong giai đoạn hiện nay. 

- Tham mưu UBND thị xã nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 
thanh thị xã; làm việc với nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để mở 

rộng phát triển Khu liên hợp thể thao của thị xã, xây dựng Nhà thi đấu đa năng đạt 
chuẩn… 

8. Thị đoàn 

 - Xây dựng kế hoạch về tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện, tham 

gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục phát huy 
mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, khơi dậy tiềm năng của thanh niên trong 

các hoạt động tình nguyện, các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo với phương châm 
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đa dạng nội dung, nâng cao hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng thanh niên, tham 
gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của xã hội. 

- Triển khai các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh. 
Xây dựng mô hình “tuyến đường văn minh, an toàn, xanh - sạch - đẹp”, Cuộc vận 

động hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên; tham gia xây dựng mỹ quan 
và văn minh ở khu dân cư; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; 

giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư… 

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức 
chấp hành Luật Giao thông trong thanh thiếu nhi; Khuyến khích đoàn viên, thanh 
niên nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và đề xuất giải 

pháp tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng… 

9. Trung tâm Y tế 

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe người dân cả về thể chất, tinh 
thần; phối hợp tăng cường công tác giáo dục giới tính cho học sinh, chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng để cải 
thiện các chỉ số cơ bản về sức khỏe của trẻ em dưới 5 tuổi và đảm bảo các tiêu chí 

đánh giá thể lực, tầm vóc thân thể của thanh niên lứa tuổi trưởng thành tại thị xã 
Đông Hòa.  

10. Hội Văn học- Nghệ thuật thị xã 

- Đề xuất các hình thức khuyến khích văn nghệ sỹ, nghệ nhân phát 

huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ 
trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. 

- Trọng dụng nhân tài, tôn vinh tri thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân Đông Hòa có 

những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp phát triển văn hóa của thị xã, chú trọng phát 
triển năng khiếu và tài năng trẻ.  

  - Kịp thời tham mưu UBND thị xã chấn chỉnh việc sáng tác, quảng bá một số 
tác phẩm thiếu tính định hướng, chính trị và không đúng về lịch sử địa phương, về 

thuần phong mỹ tục của dân tộc.  

  - Đổi mới phương thức hoạt động Hội Văn học Nghệ thuật thị xã nhằm tập 

hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà 
nước; phát triển hội viên về số lượng, cơ cấu loại hình, đảm bảo kế thừa và phát triển 

vững chắc.  

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể 

chính trị - xã hội thị xã 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện và học tập tốt 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
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đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí 
thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị số 

11/CT-TTg, ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo 
đức, lối sống trong gia đình; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình 
hình mới.   

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân 
tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng con người Đông Hòa phát triển toàn diện; 

tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ cho thế hệ 
trẻ. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc 

vận động, đồng thời phát động, xây dựng các phong trào, cuộc vận động vì cái tốt, 
cái đẹp, cái đúng để hướng mọi người đến chân, thiện, mỹ. 

- Tăng cường tư vấn, hỗ trợ và phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về thực Kế hoạch của UBND 

thị xã và kế hoạch của cấp ủy cấp mình liên quan đến các nội dung về phát triển con 
người trên địa bàn thị xã. 

12. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã 

 Theo chức năng nhiệm vụ của mình, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chương 

trình, đề án, các biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Thị ủy thực 
hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND thị xã về xây 

dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện. 

13. UBND các các xã, phường 

- Căn cứ vào kế hoạch của UBND thị xã, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình 

hình của địa phương để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban 

Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị 
số 11/CT-TTg, ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo 

đức, lối sống trong gia đình; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình 

hình mới. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham 

gia xây dựng và phát huy lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi 
người”; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến 

pháp và pháp luật. Đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội; 
phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo và khơi dậy tinh thần yêu nước, tính cộng đồng, ý 

thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương của mỗi cá nhân; tăng 
cường nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến 
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- Tiếp tục phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, nhất là cán bộ 

lãnh đạo, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện 
chương trình. Đưa nội dung đầu tư phát triển con người toàn diện vào nội dung sinh 

hoạt, giao ban định kỳ thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc, các ngành, các cấp và các hội, đoàn thể, vào hương ước, quy ước khu dân cư... 

và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa vào tiêu chí đánh giá, 
xếp loại hàng năm của từng tổ chức, cá nhân. 

- Chi ngân sách và huy động tối đa nguồn lực xã hội để đầu tư cho hệ thống 
các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, khoa học công nghệ… ở địa 
phương đáp ứng nhu cầu phát triển tri thức, đạo đức, tầm vóc, kỹ năng con người 

trong tình hình mới. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND thị xã Đông Hòa thực hiện Kế hoạch của 

Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 
19/11/2021 của Tỉnh ủy Phú Yên về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn 

diện giai đoạn 2021-2025./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Phú Yên;       
- Sở VHTT&DL tỉnh Phú Yên;    

- Thường trực Thị ủy;  
- Thường trực HĐND thị xã;  
- Thường trực UBMTTQVN thị xã      
- Chủ tịch các PCT UBND thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị thị xã (3 khối);  
- Trung tâm Y tế; 
- Hội Văn học nghệ thuật thị xã; 
- Các trường THPT trên địa bàn thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Cổng TTĐT thị xã; 
- Lưu: VT. 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồng 
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