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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động công tác Văn hóa thông tin, thể thao tháng 8 

 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 

 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

 1. Thuận lợi: 

 Luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, 

sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể xã và các trưởng thôn. Quá trình 

hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng 

Văn hoá - Thông tin huyện Bạch Thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển văn hoá, thông tin, thể thao tại xã. 

 2. Khó khăn: 

 Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, xã còn gặp một số khó khăn như: Cơ sở hạ 

tầng còn thiếu thốn, các thiết chế văn hoá, thông tin, thể thao chưa đáp ứng được nhu 

cầu hoạt động của ngành, đời sống kinh tế của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, 

nên phần nào ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao của địa phương. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2020: 

 1. Công tác tuyên truyền, cổ động: 

 - UBND xã đã chỉ đạo Công chức VH-XH phụ trách VHTT xã tham mưu 

triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Phòng Văn hóa -Thông tin 

huyện Bạch Thông cũng như sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã. 

 - Treo băng zôn, khẩu hiệu, tổng số: 01 cái (Kỷ niệm 19/8; Kỷ niệm ngày 2/9). 

 - Tuyên truyền cho nhân dân lắp đặt, cắm cờ Tổ quốc kỷ niệm các ngày lễ lớn 

của đất nước. 

 2. Lĩnh vực quản lý văn hóa:  

 2.1. Công tác văn hóa: 

 - Quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội: Thường xuyên duy trì hoạt động.   

 - Quản lý các thiết chế văn hóa:  

 + Nhà văn hóa xã: Đã quy hoạch nhà văn hóa nhưng chưa có kinh phí xây dựng. 

 + Nhà văn hóa thôn: Có 10/10 nhà họp thôn đạt  chuẩn nông thôn mới.  

 + Sân thể thao: Trong xã có 12 sân bóng chuyền hơi và 06 bàn bóng bàn, 01 

sân bóng chuyền da, 02 sân Cầu lông. 



 - Quản lý các Câu lạc bộ, đội văn nghệ tuyên truyền cổ động, Câu lạc bộ 

làng Văn hóa, thể thao ở thôn: Hiện nay vẫn duy trì hoạt động, hầu hết các Câu lạc 

bộ vẫn thường xuyên luyện tập. Số lượng đội văn nghệ tuyên truyền có 02 đội  

 + Cấp xã 01 đội có: Gồm 08 thành viên 

 + Thôn 01 đội: Gồm 18 thành viên.  

 - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ: Công tác văn hóa, văn nghệ trên 

địa bàn xã duy trì hoạt động. 

 + Tổ chức luyện tập văn nghệ chào mừng Lễ đón nhận danh hiệu trường đạt 

chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2020. 

 - Thực hiện nếp sống văn minh về việc cưới, việc tang, mê tín dị đoan, tôn giáo: 

 + Việc cưới: Nhìn chung các hộ gia đình tổ chức lễ cưới theo đúng quy định của 

pháp luật, thực hiện theo quy ước, hương ước của thôn, bản thời gian tổ chức ngắn gọn, 

thủ tục đơn giản, không mang tính kinh doanh. 

 + Việc tang: Đa số nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã thực hiện tốt, đảm bảo 

đúng pháp luật thực hiện theo quy ước, hương ước thôn bản, an toàn vệ sinh, lành mạnh. 

 + Mê tín dị đoan, tôn giáo: Không có hiện tượng truyền đạo trái phép trên địa bàn xã. 

 + Số lượng đám tang, đám cưới: Trên địa bàn xã trong tháng không có đám tang, 

không có đám cưới. Việc thực hiện nếp sống đều được thực hiện theo đúng quy ước, 

hương ước thôn bản.  

 - Quản lý các cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn: Hiện nay trên địa bàn 

xã có 02 cơ sở kinh doanh Karaoke với tổng số 04 phòng hát và đang tạm ngừng 

hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

 - Việc đặt biển quảng cáo trên trục đường chính tại xã đúng quy cách, quy định. 

 2.2. Công tác di sản văn hóa: 

 - Quản lý di tích lịch sử: Trên địa bàn xã có 01 nhà bia tưởng niệm các anh 

hùng liệt sỹ qua các thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.  

 - Quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tâm linh: Trong xã không có cơ sở tín 

ngưỡng cũng như tâm linh; Trên địa bàn có tổng số 19 Thầy mo, Thầy cúng.  

 2.3. Công tác gia đình:  

 - Số vụ bạo lực gia đình: Trong tháng trên địa bàn xã không có trường hợp 

nào có hành vi bạo lực gia đình. 

 - Số Câu lạc bộ GĐ phát triển bền vững: 01 Câu lạc bộ (Thôn Bản Vén). 

 - Nhóm phòng chống bạo lực gia đình: 01 nhóm (Các ban ngành, đoàn thể xã). 

 - Địa chỉ tin cậy phòng tránh bạo lực gia đình: 04 địa chỉ tại các thôn Nà 

Đán, Nà Váng, Bản Chiêng và Nặm Tốc. 

 - Địa chỉ đăng ký không sinh con thứ 3 trở lên: 01 địa chỉ (Bản Vén) đến nay 

vẫn duy trì thường xuyên và hoạt động có hiệu quả. 



 2.4. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:  

  Tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” gắn với việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

nếp sống văn minh trong cộng đồng.   

 3. Lĩnh vực du lịch: 

 - Số điểm di tích trên địa bàn: Không có 

 - Số nhà nghỉ, nhà trọ: Không có 

 - Hoạt động của nhà nghỉ, nhà trọ (số phòng, số lượt khách): Không có 

 - Du lịch trải nghiệm cộng đồng: Không có 

 - Du lịch cảnh quan thiên nhiên: Không có. 

 4. Lĩnh vực thể dục, thể thao:  

 - Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã hiện nay phát triển mạnh, số 

người thường xuyên luyện tập TDTT có khoảng trên 400 người; số gia đình thể 

thao có trên 100 hộ gia đình.  

 - Việc quản lý các Câu lạc bộ TDTT vẫn thường xuyên và duy trì hoạt động. 

 5. Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông: 

 - Quản lý Bưu điện văn hóa xã:  

 + Hàng ngày bưu điện xã thường xuyên phục vụ bạn đọc. 

 + Số lượng sách báo: Hiện nay bưu điện có 500 đầu sách. 

 + Luân chuyển sách: Trong tháng chưa luân chuyển. 

 + Hằng ngày vẫn duy trì chuyển phát đến các địa chỉ. 

 + Số trạm BTS: 03 trạm. 

 + Số điểm bán thẻ: 5 điểm. 

 + Số điểm bán sim: 01 điểm. 

 - Quản lý, đánh giá việc sử dụng 04 phần mềm 

 + QLVB&HSCV: Hằng ngày các ban ngành, đoàn thể thường xuyên cập 

nhật và xử lý các văn bản qua HSCV. 

 + Hòm thư điện tử công vụ: Thường xuyên và duy trì cập nhật các văn bản 

qua hòm thư điện tử. 

 + Một cửa liên thông: Thường xuyên cập nhật dữ liệu phần mềm một cửa 

liên thông và hoạt động có hiệu quả. 

 + Đăng ký chữ ký số: Việc đăng ký chữ ký số hiện nay các lãnh đạo, các 

ban, ngành đoàn thể xã đã thực hiện và đạt hiệu quả. 

 - Hoạt động của các cơ sở dịch vụ in, photocopy, game, online: Trên địa bàn 

xã có 01 dịch vụ photocopy. 



 6. Lĩnh vực Trạm truyền thanh - Trạm thu phát sóng: 

 - Đài phát thanh: 01 trạm với tổng số 09 cụm loa đến 05/10 thôn, bản (Bản Vén; 

Nà Đán; Nà Váng; Nà Pán; Bản Đán). Đài phát thanh luôn duy trì hoạt động và tiếp 

sóng Đài phát thanh truyền hình của huyện, tỉnh và tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam. 

 - Tổng số trạm thu phát sóng trên địa bàn: 

 + Trạm Vinaphone: 01 trạm. 

 + Trạm Viettell: 02 trạm. 

 III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2020 

 1. Thường xuyên duy trì việc quản lý nhà nước về các hoạt động văn hoá thể 

thao, thông tin truyền thông trên địa bàn xã. 

 2. Tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ đón nhận danh hiệu trường Tiểu 

học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2020. 

 3. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do cấp trên phân công.  

 4. Tổ chức hội nghị tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”; Tuyên truyền về truyền hình số mặt đất đến người dân 

trên địa bàn xã. 

 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Văn hóa - Thông tin tháng 8 nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 của UBND xã Đôn Phong./. 

 
Nơi nhận: 
* Bản điện tử: 

- Phòng VH&TT huyện Bạch Thông; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện Bạch Thông; 

- Thường trực Đảng ủy xã 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- UBMTTQ và các ngành, đoàn thể xã; 

* Bản giấy: 

- Công chức VHTT xã; 

- Lưu: VPTK xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Hậu 
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