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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác VH&TT tháng 04 năm 2021 và nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 05 năm 2021 

 

Nhằm đánh giá các mặt công tác VH&TT trong tháng 04 và đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2021. UBND xã Cao Sơn báo cáo một số 

nội dung cụ thể như sau: 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2021 

 1. Công tác điều hành, quản lý . 

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

ban, 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, nhà xây cấp 4 hiện nay chỉ sử dụng 

06 nhà, còn một nhà do công tác sáp nhập 02 thôn làm 1 nên không sử dụng đến. 

- 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 

 * Công tác di sản văn hóa 

 - Số điểm di tích trên địa bàn: Không có. 

 - Cơ sở tín ngưỡng, tâm linh: Không có. 

 - Số nghệ nhân hát then, truyền dạy hát then, mở các lớp năng khiếu: Không có. 

 * Công tác gia đình 

 - Trong tháng không có vụ bạo lực gia đình nào xảy ra.  

 * Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

 - Các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, nhà nghỉ, nhà trọ: Không có. 

         - Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Phong trào năm 2021 

 4. Lĩnh vực Thể dục, thể thao 



          - Phong trào luyện tập thể dục thể thao do ảnh hưởng dịch bệnh nên hoạt 

động thể dục thể thao bị hạn chế.  

          - Chuẩn bị công tác tiếp tục tổ chức đại hội thể dục thể thao xã năm 2021. 

5. Lĩnh vực thông tin truyền thông 

- Hoạt động của trạm truyền thanh cơ sở: Hiện tại trạm truyền thanh hoạt 

động tốt. 

- Chuẩn bị công tác, tuyên truyền bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. 

- Tông số trạm thu, phát sóng trên địa bàn: 02 trạm bao gồm; 

+ Vinaphon: 01 trạm. 

+ Viettell: 01 trạm. 

- Hoạt động của điểm bưu điện văn hóa xã: Bưu điện văn hóa xã hoạt động 

bình thường, mở cửa phục vụ bạn đọc đúng thời gian, luân chuyển sách, báo, thư 

kịp thời không để tồn đọng. 

6. Thực hiện hƣơng ƣớc, quy ƣớc. 

Triển khai tuyên truyền thực hiện tốt hương ước, quy ước tại các thôn bản, 

chỉ đạo thôn sửa hương ước, quy ước theo hướng dẫn của cấp trên. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2021 

- Triển khai các nội dung theo hƣớng dẫn của cấp trên. 

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

hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn 

xã trong các tháng tiếp theo năm 2021. 

- Chuẩn bị cho công tác tuyên truyền các nội dung Bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp, phòng chống dịch ở người và vật nuôi. 

Trên đây là báo cáo công tác văn hóa thông tin tháng 4/2021 và phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 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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