
        ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ TÙNG CHÂU                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

           Số: 23 /BC-UBND-VH                     Tùng Châu, ngày 28  tháng 9 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Hoạt động VHTT-TDTT 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022 
 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG: 

1. Thuận lợi:  

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và chỉ đạo chuyên 

môn của Phòng văn hóa- thông tin huyện, sự phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn 

thể trong 9 tháng qua lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao của xã Tùng Châu 

đã đạt được một số kết quả cao, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, văn 

hóa tinh thần ngày càng được nâng cao. 

2. Khó khăn:  

Xã Tùng Châu sau khi sáp nhập từ hai xã: Đức Tùng và Đức Châu. Các tiêu chí 

nông thôn mới trong năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính.Trong các tiêu 

chí về nông thôn mới thì về lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí: Đó là tiêu chí số 6 và tiêu 

chí số 16. Do thời tiết mưa to nên hàng năm làm hư hỏng các công trình đường, trạm, 

các thiết chế văn hóa, TDTT. Hiện nay đang hoàn thiện sửa chữa các hạng mục tại 

nhà văn hóa xã như thay mái che, trần, sơn NVH xã, nâng cấp sân khấu và nền nhà 

trong NVH, lắp cửa, điện tại nhà làm việc hai tầng . 

3. Dân số:     3.655 nhân khẩu 

4. Số hộ gia đình:  1.151 hộ  

5. Tổng số thôn xóm:  7 thôn 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Công tác quản lý Nhà nước. 

 Tổng số văn bản liên quan đến lĩnh vực VHTT-TDTT đã ban hành gồm: 

 a, Quyết định:   15   

 b, Công văn:      08 

 c, Kế hoạch:       06 

 d, Hướng dẫn:    01 

 e, Tờ trình:         02 

2. Hoạt động văn hóa-thông tin: 

  a, Thông tin tuyên truyền: 
- Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng 

xuân Nhâm Dần 2022; mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày thành lập 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng 

miền Nam giải phóng thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động 01/5; 132 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9, năm đoàn 

kết hữu nghị Việt Nam – Lào; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn 

mới; năm an toàn giao thông 2022 và tuyên truyền phổ biến pháp luật.  



- Tổng số băng rôn khẩu hiệu đã lên được: 70 cái, 95% hộ dân tham gia treo cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc. 

- Số buổi phát thanh trong tuần: 2 buổi thời lượng phát thanh/buổi: 30-50 phút. 

- Chất lượng phủ sóng trên hệ thống truyền thanh của xã đến các đơn vị thôn 

xóm được đảm bảo; duy trì tiếp sóng đài truyền thành huyện hàng ngày. 

b, Văn nghệ: 

- Các đơn vị thôn xóm tổ chức giao lưu văn nghệ mừng kỷ niệm 92 năm ngày 

thành lập Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022, chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng Nông thôn mới, năm an toàn giao thông 2015, mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ 

nữ 08/3 và 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, tổ 

chức lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. 

- Số buổi tổ chức đêm giao lưu văn nghệ gồm: Do thôn xóm tổ chức 7 buổi, do 

xã tổ chức 1 buổi. 

- Tổng số diễn viên tham gia văn nghệ ở xã, thôn xóm tổ chức: 102  người. 

3. Phong trào “TDĐKXDĐSVH”. 

- Hướng dẫn các đơn vị thôn xóm xây dựng hồ sơ về bình xét gia đình văn hóa, 

gia đình thể thao năm 2022, gia đình văn hóa 3 năm liên tục ( 2020-2022), xây dựng 

báo cáo thành tích và các văn bản về xây dựng làng văn hóa hàng năm và thôn văn 

hóa 5 năm liên tục. 

4. Di tích: 

- Tổ chức thắp hương tại các đền, chùa, nhà thờ, ngày giỗ mậu, ngày 27/9 của 

nhà thờ Lê Năng Tri, 05/1 Đền Trần Duy, 15/6 Đền Kim Môn, 14/2 đền Tường Xá, 

15, 01 hàng tháng, ngày tết cổ truyền. 

- Tham mưu với lãnh đạo địa phương đã tư sữa, tôn tạo lại đền Trần Duy, Đền 

Kim Môn và Chùa Vền. 

5. Thể dục thể thao: 

- Các đơn vị tổ chức giao hữu bóng đá, bóng chuyền, kéo co, cờ tướng v.v 

mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022, chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ 

nữ 08/3 và 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. 

- Tham gia các giải do huyện tổ chức đạt kết quả cao như:  

+ Tham gia liên hoan dân ca ví giặm, hát ru toàn huyện đạt giải khuyến khích. 

- Số lượt người tham gia thi đấu các giải thể thao cấp xã, huyện: 310 người. 

6. Công tác gia đình: 

- Trong 9 tháng qua trên địa bàn toàn xã không có vụ bạo lực gia đình, các CLB 

duy trì sinh hoạt tốt. 

7. Về giáo dục đào tạo. 

- Chỉ đạo 2 trường học xây dựng kế hoạch, bổ sung, tu sữa, nâng cấp CSVC 

theo chủ trương của lảnh đạo địa phương chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022-

2023. 

- Tổ chức lễ tuyên dương phát thưởng cho giáo viên và các em học sinh đạt 

thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022: phát thưởng cho 13 giáo viên giỏi, 2 em 



đại học sinh giỏi quốc gia, 3 em đậu đại học, 10 em đạt học sinh giỏi tỉnh và 46 em 

đạt học sinh giỏi huyện. Với tổng số tiền: 7.710.000đ. 

- Chỉ đạo 2 trường học tổ chức lễ khai giảng năm học mới và tuyên truyền ngày 

toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9/2022. Đến nay 2 trường đều đạt trường chuẩn quốc 

gia mức độ 1( Trường Mầm non và Trường Tiểu học Tùng Châu). 

II. KẾ HOẠCH QUÝ  3 THÁNG CUỐI  NĂM 2022: 

1. Hoạt động văn hóa thông tin: 

a, Thông tin, tuyên truyền: 

- Tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, năm an toàn giao thông 2022 và tuyên truyền phổ 

biến pháp luật;  

b, Văn nghệ: 

- Duy trì phong trào văn hóa văn nghệ, vận động các hoạt nhân văn nghệ tích 

cực tham gia các phong trào của địa phương.  

- Xây dựng các câu lạc bộ của các thôn xóm để đáp ứng yêu cầu của phong trào 

văn nghệ . 

- Tham gia đầy đủ các giải do huyện tổ chức. 

2. Phong trào “TDĐKXDĐSVH”. 

- Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng 

gia đình văn hóa, từng khu dân cư ngày càng giàu mạnh văn minh, bài trừ các tệ nạn 

xã hội, phấn đấu 100% khu dân cư tiên tiến xuất sắc, 100% khu dân cư được công 

nhận danh hiệu “Làng văn hóa”. 

- Hướng dẫn các đơn vị đón nhận bằng “Làng văn hóa” (2020-2022). 

3. Di tích: 

- Tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ để xây dựng các đền, chùa trên địa 

toàn xã. 

4. Thể dục thể thao: 

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại”. 

- Xây dựng các câu lạc bộ của các thôn xóm để đáp ứng yêu cầu của phong trào 

thể dục thể thao. 

- Tham gia các giải thể thao do huyện tổ chức. 

5. Về công tác gia đình: 

- Hướng dẫn các câu lạc bộ sinh hoạt duy trì sinh hoạt hàng tháng, quý và tổng 

kết năm. 

6. Phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu huyện giao: 

- Tập trung xây dựng khuôn viên, thiết chế văn hóa 7 thôn và chỉnh trang trong 

khuôn viên nhà văn hóa 7 thôn . Tập trung xây dựng các khu dân cư mẫu : Thôn Châu 

Thịnh, Thôn Tân An. 

- Hướng dẫn các đơn vị thôn xóm bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình 

thể thao năm 2022. 



Trên đây là báo cáo hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao 9 tháng đầu 

năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022 của đơn vị xã Tùng Châu. 

 

   Nơi nhận: 
- Phòng Văn hóa huyện (B/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND (B/c);                                   

- Chủ tịch,  phó chủ tịch (B/c); 

- Lưu VP/UBND-VH. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thơ 
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