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Kết quả thực hiện công tác VH&TT tháng 11 năm 2020 và nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 12 năm 2020 

 

Nhằm đánh giá các mặt công tác VH&TT trong tháng 11 và đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020. UBND xã Cao Sơn báo cáo một số 

nội dung cụ thể như sau: 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2020 

 1. Công tác điều hành, quản lý . 

          Thực hiện chỉ đạo của cấp trên và sử lý các văn bản của cấp trên giao, thực 

hiện báo cáo hàng tháng đầy đủ. 

2. Lĩnh vực quản lý văn hóa. 

* Công tác văn hóa: 

- Số nhà văn hóa thôn hiện có 7/6 thôn. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban, và nhắc nhở tuyên truyền Phòng 

chống dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn châu phi, họp BCĐ tham mưu các nội dung 

liên quan;  

- Quản lý các thiết chế văn hóa: Các nhà văn hóa, sân chơi thể thao (bóng 

chuyền hơi);  

- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, phù hợp với điều 

kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán dân tộc của địa phương;   

+ Tổng số đám cưới trong tháng: 01 

+ Tổng số đám tang trong tháng: 0 

- Các biển hiệu quảng cáo trên địa bàn đều thực hiện đúng theo quy định, 

không có biển hiệu cũ nát mất mỹ quan. 

- Các thôn tổ chức tập văn nghệ cho ngày đại đoàn kết ở các thôn. 

* Công tác di sản văn hóa 

- Số nghệ nhân hát then trên địa bàn: không có. 

* Công tác gia đình: 

- Thường xuyên duy trì truyền thông công tác gia đình trên địa bàn xã. 

* Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
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- Xây dựng kế hoạch "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa", thực hiện tốt công tác chỉ đạo và điều hành các hoạt động phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. 

3. Lĩnh vực du lịch 

- Các cơ sở lưu trú trên địa bàn xã: 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 

- Hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, tổ chức tham gia giải đấu bóng đá 

thanh niên huyện Bạch Thông năm 2020.  

5. Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông 

- Tiếp sóng VOV1  

- Đưa thanh niên đi khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2021. 

- CTTT chính quyền điện tử. 

- Phối hợp với trường học tổ chức cuộc thi với chủ đề bảo vệ môi 

trường năm 2020.  

- Phối hợp với sở y tế tổ chức tốt ngày Sự kiện truyền thông vệ sinh nông thôn. 

- Bình xét xong gia đình văn hóa năm 2020, tuyên truyền phối hợp tổ chức tốt 

ngày đại đoàn kết các thôn. 

- Đã rà soát xong hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2020.  

- Trạm truyền thanh xã gồm: 03/6 thôn nghe được. 

- Sử dụng 03 phần mềm QLVB&HSCV, hòm thư điện tử công vụ, phần 

mềm một cửa liên thông.  

6. Công tác khác:  

- Triển khai tuyên truyền thông tư 04/2020/BVHTTDL ngày 06/8/2020 của 

Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đến toàn thể cán bộ, công 

chức, người hoạt động không chuyên trách thực hiện tốt hương ước, quy ước tại 

các thôn bản, hướng dẫn các thôn rà soát, bổ xung hương ước, quy ước thôn bản. 

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2020. 

- Thực hiện các chương trình theo chỉ đạo của phòng VHTT huyện và các 

nhiệm vụ của Văn hóa do UBND xã giao. 



- Tiếp tục tham mưu cho UBND xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện tốt các nội dung phòng, tránh dịch bệnh, đồng thời thực hiện duy trì phát triển 

kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã trong dịp chào mừng các ngày lễ 

lớn năm 2020. 

- Duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong tháng qua, nhận và xử lý 

các văn bản chỉ đạo của cấp trên thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin, văn hóa chính sách. 

- Duy trì hoạt động của trạm truyền thanh thời gian sáng từ 5h30 đến 6h30; 

chiều từ 17h00 đến 18h30. 

Trên đây là báo cáo công tác văn hóa thông tin tháng 11/2020 và phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020 của UBND xã Cao Sơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Trung tâm văn hóa huyện; 

- TTĐU-HĐND-UBND xã; 

- Lưu: VP. 
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