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KẾ HOẠCH
Triển khai Đề án thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội
ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai Đề án thực hiện các mục tiêu
của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tỉnh Hậu Giang đến năm 2025;
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch triển khai Đề án
thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025
trên địa bàn huyện Châu Thành, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Góp phần cùng với tỉnh Hậu Giang nói riêng, cả nước nói chung thúc đẩy
việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội
ASEAN đến năm 2025, nhằm đạt được mục tiêu về xây dựng một cộng đồng
ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm
xã hội trong việc nâng cao mức sống cho người dân.
2. Mục tiêu cụ thể
- Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý của các ngành, các địa phương
và người dân về Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN.
- Huy động tối đa các nguồn lực để đảm bảo thực hiện một cách có
hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích,
hoà nhập bền vững cho người dân.
- Thực hiện các mục tiêu Cộng đồng ASEAN gắn mục tiêu phát triển
kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.
II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền giáo dục
- Tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong
từng năm theo các đợt hội nghị quan trọng thường kỳ của ASEAN. Tạo mọi
điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp trao đổi, giao lưu và tìm hiểu
về Cộng đồng ASEAN.
- Tuyên truyền mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN đến năm 2025
với ba trụ cột chính: Cộng đồng An ninh ASC , Cộng đồng Kinh tế AEC và
Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASCC . Ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng

ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước;
những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các
quốc gia thành viên và cơ hội để người dân có thể tham gia đóng góp cho
Cộng đồng.
- Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia
thành viên trong Cộng đồng ASEAN; tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam
có thể khai thác từ các quốc gia này. Tuyên truyền làm nổi bật những đóng góp,
dấu ấn của Việt Nam trong quá trình tham gia, nhất là trong quá trình xây dựng
Cộng đồng ASEAN; nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như
thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN.
- Quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư,
du lịch… của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Kịp thời chuyển tải thông tin
về tình hình hợp tác ASEAN và tham gia của Việt Nam đến người dân. Cung
cấp thông tin để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện trao đổi, giao
lưu, tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN; về cơ hội du lịch, kinh doanh, đầu tư, học
tập tại các nước trong Cộng đồng ASEAN.
2. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại
lợi ích cho người dân
- Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng, thực
hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật hoạt động liên
quan đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học công nghệ, văn
hóa, môi trường, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội… nhằm đảm bảo thực hiện
đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật đối với người dân.
- Nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức
các phòng, ban ngành huyện, các xã, thị trấn và toàn dân trong quá trình xây
dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật và
hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN.
- Từng bước hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, xác định rõ trách nhiệm
của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân; củng cố và hoàn thiện hệ thống dịch vụ
xã hội phục vụ nhân dân.
3. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập
- Giảm dần các rào cản, bất bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống,
đẩy mạnh việc tiếp cận bình đẳng với an sinh xã hội cho tất cả mọi người.
- Thúc đẩy tiếp cận công bằng các dịch vụ xã hội, phát triển nguồn nhân
lực, việc làm, giảm nghèo bền vững và môi trường hòa nhập cho tất cả mọi
người.
- Thúc đẩy, bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế và những đối tượng đặc
thù.
4. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững
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- Bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên
nhiên.
- Xây dựng huyện Châu Thành bền vững về môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Xây dựng cộng đồng có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu vì một
môi trường bền vững với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cộng
đồng.
- Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững với việc áp dụng các công nghệ
thân thiện với môi trường, quản lý rác thải và sử dụng nhiên liệu hiệu quả.
5. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực, tự cường
- Tăng cường khả năng dự báo, ứng phó, thích ứng và khả năng phục hồi
nhanh, hiệu quả.
- Tăng cường khả năng ứng phó với các nguy cơ gây hại đến sức khỏe của
người dân như nguy cơ sinh học, hóa học, phóng xạ và các nguy cơ tiềm ẩn hoặc
mới phát sinh.
- Nâng cao năng lực của các bộ máy, cơ quan, tổ chức và người dân để có
thể thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.
- Tăng cường an sinh xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương, những người
sống trong khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai
và biến đổi môi trường khác.
- Tăng cường và phát huy tối đa vai trò của hệ thống tài chính, dự phòng
lương thực, thực phẩm, nước, năng lượng và chuẩn bị mạng lưới an sinh xã hội
để ứng phó với các rủi ro có thể xảy ra.
- Nỗ lực tổ chức thực hiện các biện pháp để huyện Châu Thành từng bước
hướng tới “không ma túy’’.
6. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động
- Xây dựng một xã hội mở và thích ứng, trong đó áp dụng rộng rãi
công nghệ thông tin, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, khuyến khích các
hoạt động tình nguyện và thúc đẩy hình ảnh của ASEAN.
- Xây dựng một xã hội sáng tạo, đổi mới và thích ứng với việc tăng cường
tính cạnh tranh của nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực
nghiên cứu, giáo dục và đào tạo.
- Từng bước xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh của huyện Châu
Thành phù hợp với môi trường văn hoá kinh doanh của ASEAN.
7. Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ
- Nâng cao bản sắc truyền thống dân tộc của con người Châu Thành, Hậu
Giang nói riêng và con người Việt Nam, bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị
bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp
qua hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu
nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn
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kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa
tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử,
tính giản dị trong lối sống, …
- Bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế,
tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác.
Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục,
tập quán, lề thói cũ.
- Mở rộng giao lưu văn hoá - văn nghệ với nước ngoài dưới nhiều hình
thức: Giới thiệu rộng rãi những giá trị văn hoá của dân tộc, của con người
Hậu Giang với thế giới, mở rộng xuất nhập khẩu văn hoá phẩm; khuyến khích
việc trao đổi với các nước ASEAN và các đoàn văn hoá, nghệ thuật...
Tăng cường quản lý, bảo vệ những giá trị văn hoá của dân tộc, văn hóa địa
phương.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành cụ thể hóa các quy
định của Trung ương, của tỉnh. Bên cạnh đó, rà soát, kiến nghị sửa đổi, điều
chỉnh các quy định chưa phù hợp liên quan đến thực hiện chính sách xã hội đối
với người dân; đặc biệt chú trọng đến xây dựng Cộng đồng Văn hoá - Xã hội
ASEAN đến năm 2025.
2. Đổi mới công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các chế độ, chính
sách cho người dân. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa gắn với triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh và thực hiện tốt chính sách xã hội. Khuyến khích người dân tự
vươn lên ổn định cuộc sống góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3. Rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch
thực hiện mục tiêu Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025 gắn với
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
4. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán
bộ, công chức, viên chức và người dân về Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN
và các mục tiêu của Kế hoạch.
5. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành đúng với
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao năng lực,
trình độ chuyên môn, kiến thức về hội nhập quốc tế; đào tạo bồi dưỡng về ngoại
ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có
trình độ chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
6. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong việc thực hiện các chính
sách cho người dân đảm bảo mục tiêu phục vụ nhân dân.
7. Tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện tốt chính sách văn hóa,
xã hội; tham gia tích cực vào quá trình hợp tác quốc tế của tỉnh Hậu Giang, tranh
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thủ nguồn lực, kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng và thực
hiện chính sách về văn hóa và xã hội.
Đẩy mạnh các hoạt động nhằm vận động, thu hút tối đa nguồn lực từ các
doanh nghiệp tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai thực hiện
hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về thực hiện chính sách cho người dân, hướng
đến xây dựng Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN.
8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai
thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa,
môi trường, thông tin, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và
thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho người dân, đảm bảo
hướng vào người dân, phục vụ người dân.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách
hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
- Các nguồn kinh phí hỗ trợ, huy động theo quy định của pháp luật.
V. THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Giai đoạn 1: (Từ năm 2017-2020)
- Ủy ban nhân dân huyện ban hành, triển khai Kế hoạch triển khai Đề án
thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025
trên địa bàn huyện Châu Thành.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức các mục tiêu của
Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN.
- Nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức
và toàn dân để tăng cường sự tham gia trong quá trình xây dựng, thực hiện,
giám sát và đánh giá hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng
Văn hoá - Xã hội ASEAN.
- Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập và triển khai các
hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững.
- Tham gia cùng với tỉnh Hậu Giang thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh
vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo.
- Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2017 - 2020.
2. Giai đoạn 2: (Từ năm 2021 - 2025)
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về
mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025.
- Hoàn thành mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm
2025 đã được đề ra trong Kế hoạch.
- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá Xã hội ASEAN.
5

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai
thực hiện Kế hoạch.
- Triển khai các hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm và hướng dẫn
thực hiện các chính sách liên quan đến công tác bảo trợ xã hội, an sinh xã hội.
- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
hàng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất
Ủy ban nhân dân huyện về kinh phí thực hiện các nội dung, mục tiêu lồng ghép
vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; vận động nguồn hỗ trợ để
thực hiện Kế hoạch.
- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện báo cáo kết quả
thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN của huyện về
Ủy ban nhân dân tỉnh theo chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 15 tháng 12 hàng
năm.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí thực hiện theo nhiệm
vụ chi được giao và nguồn vốn phù hợp theo khả năng cân đối ngân sách.
- Bố trí kinh phí thực hiện các nội dung, mục tiêu lồng ghép vào kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán
chi ngân sách, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự toán đơn vị đề nghị,
tổng hợp nhiệm vụ, kinh phí thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân
huyện, trình Hội đồng nhân dân huyện theo đúng quy định của Luật Ngân sách
nhà nước.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể
thao và Đài Truyền thanh
- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có
liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, tham dự các hoạt động
giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm nhằm tuyên truyền, giới thiệu các
sản phẩm du lịch tiêu biểu của huyện Châu Thành với các quốc gia ASEAN theo
sự chỉ đạo, yêu cầu của các cơ quan cấp trên.
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao lồng ghép tuyên truyền, các
hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao về Cộng đồng Văn hoá - Xã hội
ASEAN vào chương trình hoạt động hàng năm của đơn vị.
- Đài Truyền thanh bám sát định hướng tuyên truyền của cơ quan chuyên
môn cấp trên và của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phối hợp cùng các đơn vị liên
quan xây dựng và duy trì phát thanh chuyên mục ASEAN trên hệ thống đài
truyền thanh về những thông tin cơ bản về ASEAN, sự tham gia của Việt Nam
trong ASEAN, các thành viên và đối tác ASEAN; cập nhật tin tức về các hoạt
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động đang diễn ra của ASEAN và sự tham gia của Việt Nam; thông tin chuyên
đề, bao gồm thỏa thuận, vấn đề liên quan trực tiếp lợi ích của người dân; cung
cấp thông tin cập nhật, dưới dạng hỏi đáp nhằm hỗ trợ thắc mắc của người dân
liên quan đến cơ hội du lịch, kinh doanh, đầu tư, học tập... nhằm giúp người dân
khai thác các lợi ích từ tham gia Cộng đồng ASEAN.
4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Phối hợp cùng các đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho báo chí với nội
dung liên quan về thực hiện mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN của
huyện. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện
thuận lợi cho phóng viên trong cộng đồng ASEAN và các nước khác đến tác
nghiệp tại huyện.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Nghiên cứu đưa các nội dung tuyên truyền, giới thiệu về Cộng đồng
ASEAN vào các hoạt động giảng dạy, sinh hoạt ngoại khóa trong các trường học
trên địa bàn huyện.
6. Phòng Y tế
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến. Quản lý, sử dụng có
hiệu quả đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh. Tiếp cận
công nghệ mới, góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập trong lĩnh vực y, dược.
7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Chủ trì, phối hợp với các ngành có quan liên quan tổ chức tuyên truyền,
giới thiệu các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế đem lại cho các
doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện khi Việt Nam
tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác của ASEAN, thông qua tổ chức các
hội chợ, hội thảo về thương mại gắn với chủ đề ASEAN.
8. Phòng Tài nguyên và Môi trường
- Tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp, người dân vào quá trình
xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp
luật, hoạt động về bảo vệ môi trường liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng
Văn hoá - Xã hội ASEAN trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu của
huyện Châu Thành.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý bền vững đa dạng sinh học
và nguồn tài nguyên trên địa bàn huyện.
9. Phòng Nội vụ
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo ham mưu Ủy ban nhân dân huyện
về công tác cán bộ Xây dựng Kế hoạch bố trí nhân lực có đủ năng lực, trình độ
làm công tác chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về hợp tác ASEAN đáp ứng yêu
cầu hội nhập ASEAN và việc thực hiện Đề án.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn
nghiệp vụ, ngoại ngữ cho công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ có đủ
7

năng lực, trình độ để tham gia tích cực vào quá trình hội nhập, hợp tác quốc tế,
khu vực của đất nước nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng.
10. Các phòng, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. Trong xây dựng các kế hoạch, chương
trình hành động của cơ quan, đơn vị có lồng ghép nội dung về thực hiện các mục
tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN phù hợp với điều kiện tình hình
của cơ quan, đơn vị.
- Định kỳ, ngày 10 tháng 12 hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện các
mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN của cơ quan, đơn vị, gửi về
Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), để tổng
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc, đề nghị
các cơ quan, đơn vị phản ánh về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, để
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, điều chỉnh.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện các mục tiêu của Cộng
đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành./.
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