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BÁO CÁO
SƠ KẾT CÔNG TÁC VĂN HOÁ XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.
I/ Công tác văn hoá thông tin.
1/ Đội ngũ cán bộ :
Cán bộ văn hóa, cán bộ đài truyền thanh là 4 đồng chí, nhìn chung tư tưởng các thành
viên ổn định yên tâm công tác. Đội ngũ cán bộ gồm (1 cán bộ văn hóa, 3 cán bộ đài,
Trưởng đài kiêm hướng dẫn viên thể dục thể thao, 3 đ/c kiêm văn hóa địa bàn 3 thôn)
2/ Quản lý cơ sở vật chất:
Quản lý tốt cơ sở vật chất hiện có không để sảy ra mất mát. Duy trì hoạt động hệ thống
truyền thanh không dây. Nhà văn hoá 03 thôn được thường xuyên tu bổ cảnh quan
đẹp, trang thiết bị phục vụ chuyên môn hoạt động tốt;
3/ Công tác quản lý văn hoá và dịch vụ văn hoá :
Tăng cường tuyên truyền Quy định nếp sống văn hóa kèm theo Quyết định số
20/2019/QĐ - UBND ngày 06/12/2019 của UBND Tỉnh, Thay thế Quyết định số
17/2012/QĐ –UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Thái Bình.
Tuyên truyền về Quyết định số 22 về xây dựng, thực hiện Hương ươc, Quy ước thôn
làng.
Phối hợp với ban công an xã tổ chức kiểm tra nhắc nhở các hoạt động văn hoá và dịch
vụ văn hoá trên địa bàn xã, khảo sát các nhà nghỉ lập danh sách tập huấn công tác du
lịch năm 2020. rà soát các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện
đầy đủ thủ tục đăng ký, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Nhắc nhở các đối
tượng hành nghề mê tín dị đoan, 5 nhà nghỉ, 2 quán chát và 5 máy pô tô cóp pi, 1 điểm
kinh doanh sách. Hướng dẫn lập hồ sơ hỗ trợ khó khăn đợt đại dịch covid
4/ Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"
Triển khai việc đăng ký Gia đình văn hoá, Thôn làng văn hoá năm 2020. Có 3/3 thôn
làng đăng ký thôn làng văn hoá, các gia đình trong thôn đăng ký:

-Thôn Vũ Hạ có 551 hộđăng ký /551hộ toàn thôn

= 100%

-Thôn Đại Điền có 385 hộđăng ký /387 hộ toàn thôn

= 99,5 %

- Thôn Vọng Lỗ có 887 hộ đăng ký /894 hộ toàn thôn

= 99,2 %

Tổng toàn xã có 1823 hộ đăng ký /1832 hộ toàn xã

= 99,5 %
Tăng 0,5 % so với năm 2019

5/ Việc cƣới:
Sáu tháng đầu năm tính đến ngày 06 tháng 6 toàn xã có 10 đám cưới, các đám cưới
thực hiện đúng theo quy định của địa phương.
6/ Việc tang:
Sáu tháng đầu năm tính đến ngày15 tháng 6 toàn xã có 12 đám tang. Việc tổ chức tang
lễ ở các thôn luôn chu đáo trang nghiêm đúng theo quy định của địa phương.
7/ Việc xây cất mộ :
Trong 6 tháng đầu năm có 08 ngôi mộ xây, việc quản lý nghĩa trang và xây cất mộ đi
vào nề nếp. Xã đã quy hoạch khu cát táng cho 03 thôn 3/3 thôn đã đi vào nề nếp (
Vọng lỗ, Vũ Hạ và Đại Điền) các mộ xây cất đều được nhắc nhở và xây cất đúng quy
định theo quyết định 20 của UBND Tỉnh. Giáo xứ Đại Điền và họ Giáo thôn Vọng Lỗ
tổ chức xây mộ theo quy cách thống nhất và đúng quy định. quy hoạch nông thôn mới,
8/ Hoạt động lễ hội:
Theo truyền thống toàn xã có 3 lễ hội Đình ở 3 thôn đều được tổ chức vào trung tuần
tháng 3 âm lịch. Riêng lễ hội Vọng Lỗ thời gian tổ chức kéo dài đến mùng một tháng
tư âm. Tuy nhiên Đầu năm 2020 do đại dịch bệnh Covid các hoạt động lề hội và các
hoạt động khác đều thực hiện theo Quyết định số 15 và 16 của Thủ Tướng - Chính phủ
03 Chùa Vọng lỗ, Vũ Hạ Đại Điền đều tổ chức lễ Phật đản với quy mô gọn, gây được
ấn tượng trong Phật tử và nhân dân. Giáo xứ và giáo họ đều có tổ chức các hoạt động
lễ thường nhật theo chương trình đăng ký đầu năm và tuân thủ theo đúng quy định
không vi phạm Luật số 14/ QH Quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Và phòng
chống dịch bệnh COVID;
9/Hoạt động thông tin cổ động.

Đã làm tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương . Mừng Đảng,
Mừng Xuân, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Và các nhiệm
vụ tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tọc, của các cấp các ngành; Đặc biệt tuyên
truyền phòng chống Dịnh bệnh COVID
- Duy trì hoạt động đài truyền thanh nề nếp, đã viết và tuyên truyền 108 tin và thông
báo, 62 bài. Tuyên truyền cho nhiệm vụ chính trị của địa phương. tập chung “ Mừng
Đảng, mừng xuân công tác Nông thôn mới, Kỷ niệm các ngày lễ lớn, Giao quân, An
toàn giao thông chống lấn chiếm lòng lề đường, Đại hội, sức khoẻ nhân dân, Phòng
chống dịch tả lợn Châu Phi và Đặc biệt phòng chống giãn cách, cánh ly bệnh dịch
Covid và các nhiệm vụ khác;
- TRong 6 tháng đầu năm 2020 Kẻ 43 lượt khẩu hiệu tường, In , cắt, dán treo 124 lượt
típ chữ và băng rôn tuyên tuyền , treo cờ đường 455, Đường Quốc lộ 10. tổ chức xe cổ
động tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã 9 lượt buổi cho các chiến dịch như Dịc
beengj COVID và phòng trừ sâu bệnh lúa xuân, Tháng cao điểm phòng chống tội
phạm Dịp tết , An toàn vệ sinh lao động trang trí khánh thiết cho Đại hội Đại biểu
Đảng Bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp ...
10/ Hoạt động văn nghệ quần chúng:
Tổ chức 5 buổi văn nghệ trong đó:
-Tổ chức giao lưu văn nghệ cấp xã được 01 buổi phục vụ Đại hội
- Thôn tổ chức 3 buổi,
- Giao lưu với CLB huyện được 01 buổi..
11/ Hoạt động nhà văn hoá .
- Mở cửa nhà văn hoá xã 96 buổi
- Mở cửa nhà văn hoá 3 thôn 180 buổi
- Thư viện xã mở cửa 42 buổi
12/ Sinh hoạt câu lạc bộ:
Toàn xã có 10 CLB có Quyết định thành lập. Số CLB còn lại như bóng đá, bóng bàn ,
bóng chuyền ở các thôn hoạt động tốt. Số CLB có Quyết định thành lập đều duy trì tốt,
đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần trong nhân dân. Tổ chức sinh hoạt câu

lạc bộ Văn nghệ thôn luyện tập và biểu diễn trong dịp thời gian tới, CLB thể dục
dưỡng sinh ở 03 thôn hoạt động đều đặn theo lịch của hội NCT xã, CLB CQN thôn Vũ
Hạ tổ chức cho cán bộ, thành viên tổ chức cùng CCB - Cựu Quân nhân Vũ Hạ Cắt cỏ vệ sinh sân thể thao thôn đẹp mắt hoạt động tốt, các đoàn thể hưởng ứng Trồng cây
xanh, trồng hoa trên khắp thôn làng các khu nhà văn hóa theo kế hoạch về đích xã
nông thôn mới nâng cao ;
13/ Hoạt động thể dục thể thao:
-Tham gia tại huyện 01 giải bóng đá thanh niên dịp đầu xuân với 15 vận động viên,
-Tổ chức tốt 2 giải thể thao giao hữu cấp xã : 1 Giải bóng đá các câu lạc bộ trong xã
dịp Xuân 2020, bóng đá giao hữu Thanh niên
-Tổ chức giải bóng đá nam thanh niên các xóm thôn ( do thôn Vũ hạ , Đại Điền ,
thôn Vọng lỗ tổ chức) dịp đầu năm 2020;
- Làm tốt công tác tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ – TDTT, các hội nghị
của xã, của các thôn, lễ hội các làng trong quy đinh giãn cách xã hội.
II/ Về gia đình: Số gia đình trên địa bàn xã (Tính theo nóc nhà đăng ký gia đình văn
hoá năm 2020 ) có 1.823/1.832 hộ bằng 99,5 %.Toàn xã không có vụ bạo lực gia đình
x ả y ra .
Đánh giá chung
Đội ngũ cán bộ đoàn kết, duy trì tốt trở lại luyện tập các hoạt động văn hoá văn nghệ
thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, huy động sức mạnh của cơ
sở để duy trì và phát triển phong trào toàn xã. Phục vụ tốt công tác văn hoá ở xã và các
thôn .
Về tồn tại
- Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đôi lúc còn hạn chế như việc tổ chức các
hoạt động chưa thường xuyên, viết tin bài cập nhật còn chưa đầy đủ và kịp thời tính
thời sự .
- Việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện còn v chưa được liên tục.
-Việc xây cất mộ vần còn tiềm ẩn nhiều phức tạp . Quản lý về mặt Nhà nước ở các khu
di tích các hoạt động tín ngưỡng chưa được chặt chẽ;

Nguyên nhân tồn tại
- Trình độ cán bộ trong công việc còn hạn chế. chuyên môn phụ trách rất nhiều mảng,
thời gian công việc chi phối ;
- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ.
- Kinh phí chi cho hoạt động còn hạn hẹp.
Ý kiến kiến nghị
- Đề nghị Nhà nước các cấp tăng thêm kinh phí chi cho các hoạt động Văn hóa. Hoạt
động thể thao;
Bổ xung nguồn kinh phí hỗ trợ cán bộ văn hóa địa bàn thôn;
PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 - Tổ chức sơ kết sáu
tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm
- Phục vụ tốt các họạt động các ngày kỷ niệm, hưởng ứng các chủ đề của các đoàn thể
trong công tác sáu tháng cuối năm, tăng cường viết tin bài tuyên truyền “ Trước mắt
Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em, Này môi trường, Phòng chống bạo lực gia đình và
hưởng ứng ngày Gia đình Việt nam 28/6)
-Tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện phong trào"Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng xã đạt xã Văn hóa về NTM danh hiệu “ xã
Nông thôn mới nâng cao”.
-Tổ chức kiểm tra sửa chữa hệ thống truyền thanh đảm bảo thông tin thông suốt và kịp
thời, tăng cường viết tin bài để tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc
biệt là việc xây dựng NTM , Đóng góp thuế quỹ cho nhà nước và các nhiệm vụ thường
xuyên khác.
-Tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh niên, ban chăm sóc giáo dục trẻ em xã tổ chức tốt
các hoạt động hè cho các cháu thiếu niên nhi đồng tiếp nhận các học sinh Đoàn viên
Hội viên các em thiếu niên nhi đồng về sinh hoạt tại các chi đoàn chi đội dịp nghỉ hè,
Tập huấn các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao.
- Chuẩn bị cho đêm thắp nến chi ân các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang cụm xã dịp
27/7

- Tổ chức tập luyện và tham gia giải Bóng đá hè cho thiếu nhi vào trung tuần tháng 7 ,
8/2020.
- Chỉ đạo các thôn bình xét tổng kết phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hoá"năm 2019. Tổ chức tổng kết năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống Văn hoá (năm 2019 )
- Làm tốt công tác phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các hội nghị của xã, của thôn trong
năm.
Khai thác và sử dụng tốt cơ sở vật chất nhà Văn hóa xã quy mô 300 chỗ ngồi đưa vào
sử dụng ./.
Nơi nhận:
- Phòng Văn hóa và TT
huyện;
-TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lành đạo UBND xã;
-Lưu: văn hoá xã.
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