
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác VH&TT tháng 10 

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020 

 

Tình hình hoạt động công tác VHTT tháng 10 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 11 năm 2020 của UBND xã Cẩm Giàng cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện. 

1. Công tác điều hành quản lý(Nhận và xử lý bao nhiêu văn bản của cấp trên, 

trên cơ sở đó đã ban hành các văn bản chỉ đạo).Tổng số văn bản của cấp trên 37, đã 

xử lý 37, trong đó Kế hoạch 03, Thông báo 04, Công văn chỉ đạo 26, Quyết định 02, 

Hướng dẫn 01, Báo cáo 01. 

2. Lĩnh vực quản lý văn hóa. 

a. Công tác văn hóa. 

Quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội; Các trường học tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dịp tết trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng 

đảm bảo an toàn, tiết kiệm, bổ ích và ý nghĩa. 

Quản lý các thiết chế văn hóa; (Nhà VH xã, thôn, sân thể thao xã, thôn, thống kê 

các biến động xây mới, sửa chữa, hỏng), các trang thiết bị văn hóa được cấp (Hỏng, 

còn sử dụng được); Tổng số nhà văn hóa thôn được xây dựng kiên cố hóa 9/9 thôn, 

tổng số sân thể thao thôn 7/9 thôn bao gồm; thôn Nà Xỏm, Ba Phường, Đầu Cầu, Nà 

Tu, Khuổi Chanh, Khuổi Dấm, Nà Ngăm. 

Thiết bị văn hóa được cấp cho nhà Văn hóa thôn 

Thôn Nà Tu Âm ly 1, loa bas 02, ti vi 01, đầu đĩa 01, đàn ghita 01, micro điện 

tử 01 bộ, micro dây 02, micro bàn 01 chân mic 02, Cấp năm 2010. 

Hỏng; micro điện tử, micro dây, loa bas. 

Thôn Nà Pục; Âm ly 1, loa bas 02, đầu đĩa 01, micro điện tử 01 bộ, micro dây 

04, chân mic 02, loa phóng thanh 01. Cấp năm 2006. 

Hỏng; micro điện tử, micro dây, loa bas. Âm ly, loa phóng thanh. 

Thôn Nà Pẻn; Âm ly 1, loa bass 02, micro dây 02, Cấp năm 2016. 

Thôn Nà Ngăm; Âm ly 1, loa bass 02, micro dây 01,  Cấp năm 2018. 

Thôn Bó Bả; Âm ly 1, loa bass 02, micro dây 01, Cấp năm 2018. 

Quản lý các Câu lạc bộ, đội văn nghệ tuyên truyền cổ động, CLB làng văn hóa, 

thể thao thôn; (Hoạt động, không hoạt động, số lượng người tham gia, số buổi tuyên 

truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương). Trên địa bàn xã có 01 CLB văn 
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hóa, văn nghệ Người cao tuổi bao gồm 06 thành viên, xã chưa có CLB thể thao; trong 

tháng không có hoạt động văn nghệ tuyên truyền. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ; (Tổ chức hội thi, liên hoan). Không có 

 Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mê tín dị đoan, tôn 

giáo (Số lượng thầy mo, thầy tào, họ tên, tuổi, địa chỉ, truyền đạo trái phép, số đám 

tam, đám cưới, tảo hôn, thự hiện đúng quy ước, hương ước). Trong tháng có 01 trường 

hợp kết hôn, không có trường hợp nào tảo hôn, việc cưới được tổ chức đảm bảo tiết 

kiệm, vui tươi, lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, không phô 

trương, hình thức rờm rà gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và các quy định của 

Nhà nước. Việc tang không có trường hợp nào.  

 Trong xã có 01 hộ theo đạo Phật giáo, không có biểu hiện truyền đạo trái phép 

trên địa bàn, trên đại bàn xã không có thầy mo, thầy tào. 

Quản lý các cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn (Số cơ sở kinh doanh, số 

phòng, chấp hành giờ giấc, bảo đảm an ninh trật tự). Tổng số cơ sở kinh doanh 

karaoke 05 = 07 phòng, nhìn chung các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của Nhà 

nước, chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19, không có trường 

hợp nào vi phạm. 

Quản lý các biển hiệu quảng cáo trên địa bàn (có thực hiện đúng quy định 

không, rà soát, nhắc nhở các biển hiệu đã quá cũ nát, mất mỹ quan đô thị). Các biển 

hiệu quảng cáo trên địa bàn đều đảm bảo đúng quy định, không có biển hiệu cũ nát 

làm mất mỹ quan đô thị, hướng dẫn các thôn tuyên truyền các quy định liên quan đến 

biển hiệu quảng cáo theo Luật quảng cáo. 

b. Công tác di sản văn hóa. 

Quản lý di tích lịch sử; Khu di tích lịch sử Nà Tu đảm bảo cảnh quan môi 

trường luôn xanh, sạch, đẹp, công tác tiếp đón khách được chu đáo đáp ứng được nhu 

cầu khách thăm quan, có hợp đồng bảo vệ theo quy định.  

Quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tâm linh, các bài thuốc dân gian; Trên địa bàn xã 

không có các cơ sở tín ngưỡng, đình chùa, miếu và các bài thuốc dân gian. 

Số nghệ nhân hát then, si, lượn; (Truyền dạy, mở các lớp năng khiếu). Toàn xã 

không có nghệ nhân hát then…. 

c. Công tác gia đình. 

Ban hành các văn bản, tổ chức hoạt động về công tác gia đình như tuyên 

truyền, hội nghị, chuyên đề hoặc lồng ghép các hoạt động khác, số vụ bạo lực gia 

đình, người gây, người bị. Số CLB gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống 

bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 

27/3/2020 của UBND xã về việc thực hiện công tác gia đình trên địa bàn xã Cẩm 

Giàng năm 2020. Thường xuyên cập nhật số liệu ghi chép các chỉ số gia đình theo 



Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL. Trong tháng không có trường hợp bạo lực gia 

đình, toàn xã có 11 địa chỉ tin cậy. 

d. Phong trào “TDĐKXDĐSVH”. 

Công tác chỉ đạo các hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH”… kết quả…. 

Chỉ đạo các thôn tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa theo công văn số 

102/CV-UBND ngày 22/9/2020 của BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Nghị định 

122/NĐ-CP ngày 17/9/2018. 

3. Lĩnh vực Du lịch. 

Khu di tích Nà Tu trong tháng có 02 đoàn khách đế tham quan, số lượt khách 

tham quan khoảng 60 người. 

Các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. (Nhà nghỉ, nhà trọ, số khách lưu trú, 

khách nội địa, khách Quốc tế, số lượng phòng, doanh thu, nộp ngân sách). 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 TDTT, số lượng người thường 

xuyên luyện tập, số gia đình thể thao? Quản lý CLB, tổ chức hoặc tham gia các giai 

thể thao). 

 Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 14/10/2020 của 

UBND xã về việc thành lập đội bóng đá thanh niên tham gia giải bóng đá huyện Bạch 

Thông năm 2020. 

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26/7/2013 về 

việc phát triển sự nghiệp thể dục thể thao xã Cẩm Giàng giai đoạn 2013 - 2020, Kế 

hoạch số 16/KH-UBND ngày 09/6/2015 Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao xã Cẩm 

Giàng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  

Công tác thể dục thể thao luôn được duy trì các môn bóng chuyền hơi, đi bộ, cờ 

tướng… số người thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao khoảng 120 

người. 

5. Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông. (Ban hành văn bản chỉ đạo, công tác 

truyền thanh, nội dung, Quản lý bưu điện VH xã, số bạn đọc, số lượng sách báo, luân 

chuyển sách, chuyển phát.. số trạm BTS.. đánh giá việc sử dụng 4 phần mềm; 

QLVB&HSCV, hòm thư điện tử công vụ, một của điện tử liên thông, chữ ký số, hoạt 

động của các dịch vụ photocopy,game, online). Khẩu hiệu tuyên truyền treo 01 băng 

zôn tuyên truyền nhân ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy. 

Đài truyền thanh xã hoạt động không được thường xuyên, do máy phát thi 

thoảng bị hỏng (chưa rõ nguyên nhân), số cụm thu đang hoạt động 5/6, phục vụ 6/9 

thôn, hỏng 13 cụm. tần số phát sóng 90.8, công suất hoạt động 108W.  

Điểm bưu điện Văn hóa xã không có.  

Tổng số trạm thu phát sóng trên địa bàn; vinaphone 01, viettel 01, mobiphone 01. 



Số cơ sở photo coppy 01, cơ sở kinh doanh dịch vụ internet 01 cơ bản các cơ sở 

đều chấp hành tốt các quy định của Nhà nước. 

Việc thực hiện 4 phần mềm QLVB&HSCV, hòm thư điện tử công vụ, một của 

điện tử liên thông, chữ ký số; UBND đôn đốc các ngành, doàn thể thường xuyên thực 

hiện phần mềm QLVB&HSCV, hòm thư điện tử công vụ, một của điện tử liên thông, 

thực hiện chữ ký số.  

6. Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể. 

Phối hợp tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi 

đồng tại 9/9 thôn đảm bảo an toàn, tiết kiệm, bổ ích và ý nghĩa. 

Tổ chức thành lập độ bóng chuyền hơi mặt trận và các đoàn thể tham gia giải 

bóng chuyện hơi huyện nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, 

Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất VN.. 

III. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020. 

Tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa của phong trào “TDĐKXDĐSVH” và 

hoàn thiện các thủ tục hồ sơ khen thưởng theo Kế hoạch.  

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

và công tác gia đình. 

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, biển hiệu, 

bảng quảng cáo trên địa bàn xã. 

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt phong trào văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao trên toàn xã. 

Trên đây là báo cáo tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 

của UBND xã Cẩm Giàng./. 

 
Nơi nhận: 

* Bản điện tử: 

- Phòng VT-TT huyện;  

- Trung tâm VHTT&TT huyện;  

- TT ĐU, HĐND;           

- CT, PCT UBND; 

* Bản giấy: 

- Lưu Văn phòng - Thống kê. 
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