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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” năm 2022

Thực hiện Công văn số 04/KH-BCĐ ngày 29/9/2022 của Ban chỉ đạo Phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Chí Linh về việc 
báo cáo kết quả hoạt động Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” năm 2022. Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” xã  Hưng Đạo báo cáo cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai của Ban chỉ đạo xã
 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và nghị quyết của Đảng ủy, 

UBND xã Hưng Đạo đã kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” năm 2022.

Ban chỉ đạo đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền ban hành các văn bản 
nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực 
hiện phong trào trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. 

Thường xuyên triển khai và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt 
mục đích, yêu cầu, nội dung của phong trào đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 
viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức.

2. Hoạt động của Ban chỉ đạo và các ngành thành viên
Hàng năm, Ban chỉ đạo tổ chức họp triển khai nội dung kế hoạch đến các 

thành  viên BCĐ. Các ông trưởng thôn tổ chức triển khai nội dung kế hoạch của 
Ban chỉ đạo xã tới các ban ngành đoàn thể, chi hội trưởng  trong thôn, tổ chức họp 
dân để phổ biến kế hoạch,  phương hướng xây dựng Làng văn hóa hàng năm cũng 
như các tiêu chuẩn, tiêu chí mỗi hộ gia đình, mỗi người dân phải thực hiện chấp 
hành để đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất đến việc thực hiện các tiêu chí tiêu 
chuẩn quy định về công nhận gia đình văn hóa, Làng văn hóa.

Các ông bà MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể triển khai nội dung kế hoạch 
đến các đồng chí trong BCH hội và trưởng các chi hội mình để tuyên truyền vận 
động hội viên thực hiện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1.1  Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói, giảm 

nghèo: 



- Tập trung tuyên truyền phổ biến, tập huấn về ứng dụng công nghệ, khoa học 
kỹ thuật; phát triển ngành nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế. 
Các hội đoàn thể phối hợp với ngân hàng chính sách để ở rộng vốn vay cho hội 
viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, cùng giúp đỡ nhau về tiến bộ 
khoa học, công nghệ, đặc biệt giúp đỡ nhau về vốn để phát triển sản xuất. Tổng 
vốn dư nợ  giúp các hộ phát triển kinh tế từ ngân hàng chính sách xã hội là 17.5 tỷ 
đồng. Các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích.

- Tỷ lệ hộ giàu hàng năm tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, năm 2021 là 1,3%. Đến 
năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo ở xã ở mức 1%, thấp hơn so với tỷ lệ hộ nghèo trung bình 
toàn thành phố.Trên địa bàn xã tỷ lệ nhà kiên cố tăng, không còn nhà dột, nát.

- Năm 2021, Thành đoàn Chí Linh, Đoàn thanh niên xã phối hợp với Công ty 
Cổ phần nhiệt điện Phả Lại xây 01  nhà  cho thanh niên nghèo tại thôn Vườn Đào 
trị giá 70 triệu đồng. Năm 2022 đang thẩm định để tiếp tục có kế hoạch xây nhà 
cho một số hộ nghèo trên địa bàn xã.

- Đảng ủy- UBND xã luôn trú trọng quan tâm đến các hộ nghèo, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên nhân dịp lễ, tết... 
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày TBLS ngoài các xuất quà của cấp trên, Đảng ủy- 
UBND xã đã huy động các nguồn lực tặng 300 xuất quà cho đối tượng chính sách 
trên địa bàn trị giá 60 triệu đồng.

- Hàng năm vào dịp Tết trung thu, BCĐ xã đã xã hội hóa, huy động nhiều 
nguồn lực để tặng các xuất quà cho trẻ em mồ côi, khó khăn, tàn tật. Năm 2021, 
tặng 80 xuất trị giá 6,4 triệu đồng. năm 2022 tặng 40 xuất trị  triệu đồng để động 
viên các cháu vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Chỉ đạo 100% các thôn khu dân 
cư tổ chức Tết trung thu năm 2022.

1.2 Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh:
- Được cấp ủy đảng quan tâm trú trọng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

được phổ biến đến mọi người dân trong Làng và được người dân tham gia bàn bạc 
thảo luận. Phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân, giải quyết 
những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư, không để tồn tại bức xúc mâu 
thuẫn trong nhân dân.

- Hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật được triển khai đến toàn thể nhân 
dân qua các buổi họp dân và sinh hoạt của các đoàn thể chính trị và đoàn thể xã hội 
trong các Làng.

1.3 Xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, tiết kiệm trong việc cưới, 
việc tang :

- Uỷ ban nhân dân  xã ra quyết định và ban hành quy chế thực hiện nếp sống 
văn minh trong việc cưới việc tang. Triển khai quy chế đến các chi bộ, cán bộ, 
đảng viên,  các thôn để thực hiện được cán bộ và nhân dân hưởng ứng tích cực.

- Về tổ chức việc cưới: được thực hiện đúng theo Luật hôn nhân gia đình, 
không cưới tảo hôn,tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, không làm cỗ mời 



khách tràn lan, không tổ chức rườm rà, nhiều ngày, đảm bảo an ninh trật tự và vệ 
sinh môi trường.

- Về tổ chức việc tang: gia đình có người từ trần đều làm thủ tục khai tử kịp 
thời, cam kết thực hiện các điều khoản  trong quy chế việc cưới, việc tang. Trong 
đám tang chỉ làm cơm thường cho con cháu ; không tổ chức các thủ tục rườm rà, 
tốn kém, nghi lễ tổ chức nghiêm trang, nội dung ngắn gọn và đúng thời gian quy 
định, bài trừ các hủ tục lạc hậu, không xuất hiện các hành vi mê tín dị đoan, cúng 
bái nhiều ngày. Trong những năm gần đây có đến 30-40% đám tang được hỏa táng.

1.4 Xây dựng môi trường văn hóa xanh- sạch- đẹp- an toàn :
- Hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại địa phương được thường 

xuyên duy trì. Hình thức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn, 
tuyên truyền trực quan , tuyên truyền tại  các hội nghị đoàn thể và sinh hoạt thôn, 
làng...

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí phó bí thư Thường trực thành ủy về 
việc hưởng ứng  giờ hành  động vì thành phố Chí Linh xanh, sạch đẹp, Đảng ủy- 
UBND xã chỉ đạo các chi bộ, thôn khu dân cư, tập trung lãnh đạo công tác dọn vệ 
sinh môi trường trên địa bàn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng 
ứng. Ngày 9/10 vừa qua 100% các thôn khu dân cư, các bann ngành đoàn thể huy 
động lực lượng toàn dân ra quân  vệ sinnh môi trường trên địa bàn và tiếp tục duy 
trì vào các ngày chủ nhật của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng.

- Về hiệu quả và những hạn chế trong công tác tuyên truyền:
+ Hiệu quả: Tuyên truyền trên hệ thống  loa truyền thanh của xã, thôn, tuyên 

truyền trực quan, tuyên truyền qua sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn để mỗi cán 
bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên hiểu được giá tri và tự  ý thức về ý thức tự giác 
bảo vệ môi trường . Kết quả, đến nay môi trường trong Làng tương đối sạch sẽ, 
không còn hiện tượng đổ rác thải tràn lan, thải được tập kết đưa đúng nơi quy định.

2. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa
2.1 Phong trào xây dựng gia đình văn hóa:

Công  tác xây dựng gia đình văn hóa được triển khai hàng năm, cấp ủy lãnh 
đạo, ban công tác MT các Làng triển khai đến các hộ gia đình và được các hộ tích 
cực tham gia đăng ký và thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng GĐVH.

Kết quả hàng năm số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa ở các thôn qua các đợt 
bình năm 2021  danh hiệu gia đình văn hóa xét đạt trên 92%, bình xét 3 năm đạt 
trên 85%. Ước tính năm 2022  bình xét ước đạt 94%.

2.2 Phong trào xây dựng Làng văn hóa
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

hàng năm xây dựng kế hoạch xây dựng kiểm tra, duy trì  phát huy danh hiệu làng 
văn hóa. Tổ chức triển khai kế hoạch tới các thành viên nắm rõ nội dung kế hoạch, 
các nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí để được công nhận danh hiệu cũng như duy trì tốt 
danh hiệu“Làng văn hóa”. Trưởng thôn, trưởng các ngành đoàn thể tăng cường 



công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, BCH hội, chi hội và đến các hội viên 
của chi hội nắm được và thực hiện.

Ban chỉ đạo xã tổ chức kiểm tra thẩm định kết quả xây dựng Làng văn hóa 
hàng năm. Trên cơ sở đó đánh giá kết quả xây dựng làng văn hóa của từng Làng, 
chỉ ra những việc đã làm được và chưa làm được của Làng đề ra phương hướng, 
giải pháp để năm sau thực hiện tốt hơn.

 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được các 
cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo và trú trọng. Các  Làng hàng năm đều duy trì và thực 
hiện tốt các tiêu chuẩn, tiêu chí duy trì và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa, giai 
đoạn 3 năm, 5 năm.  

Các Làng  đều xây dựng hương ước riêng, được triển khai đến toàn thể nhân 
dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của làng đề ra, chấp hành tốt các quy định 
của nhà nước và của địa phương.

2.3 .  Phong trào thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”:

- Xã có 01 sân vận động đáp ứng nhu cầu tập luyện và chơi các môn thể thao 
của nhân dân. Các thôn có sân thể thao, đáp ứng cơ bản nhu cầu TDTT trên địa 
bàn.

Hàng năm Ban chỉ đạo hoạt động hè thường xuyên tỏ chức các hoạt động hè 
như giải U12, tham gia giải bơi, giải cờ tướng, thiếu nhi kể chuyện sách hè… do 
thành phố tổ chức.

- 8/8 thôn có nhà văn hóa cơ bản  đáp ứng cho công tác hội họp của nhân 
dân.

- 6/8  thôn có sân thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT của 
người dân. Các làng  đều có các CLB thể thao: dân vũ, dưỡng sinh, bóng chuyền 
hơi, bóng đá, cầu lông, bóng bàn….Hàng năm tuyển chọn đội bóng đá mini tham 
gia thi đấu do thành phố tổ chức.

- Năm 2022 tham gia các hoạt động Đại hội TDTT Thành phố. Tham gia các 
giải như: bóng đá thiếu nhi, bơi, cờ tướng …

- Về văn hóa văn nghệ : Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn 
nghệ các dịp như : Ngày thành  lập Đảng, ngày quốc tế phụ nữ, ngày TBLS… 
tham gia liên hoan văn nghệ không chuyên thành phố, tham gia hội thi thiếu nhi kể 
chuyện sách hè thành phố đạt kết quả cao…

 Tháng 9  năm 2022, địa phương đã tổ chức  ra mắt và duy trì hoạt động của  
các câu lạc bộ trên địa bàn, câu lạc bộ văn nghệ thơ ca “Hương Vạn Kiếp”, duy trì 
hoạt động của 8 câu lạc bộ dân vũ trên địa bàn.

2.4 . Phong trào xây dựng “Người tốt việc tốt” các điển hình tiên tiến:
Hàng năm Ban chấp hành đảng ủy xã có văn bản hướng dẫn các chi bộ về 

việc “Ghi sổ nêu gương người tốt, việc tốt”. Phong trào xây dựng người tốt việc tốt 
hàng năm triển khai thực hiện tại các chi bộ đảng tại các khu dân cư và được bình 



xét hàng tháng. Luôn tích cực viết tin bài nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu 
trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

2.5.  Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:
Các Làng đều xây dựng hương ước riêng của khu dân cư, triển khai đến toàn 

thể nhân thực hiện tốt hương ước, quy ước của Làng đề ra, chấp hành tốt các quy 
định của nhà nước và của địa phương

3.  Công tác gia đình:
- Công  tác xây dựng gia đình văn hóa được triển khai hàng năm, cấp ủy lãnh 

đạo, ban công tác MT các làng triển khai đến các hộ gia đình và được các hộ tích 
cực tham gia đăng ký và thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng GĐVH.
Kết quả hàng năm số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa ở các làng qua các đợt bình 
xét đạt trên 93%, bình xét 3 năm đạt trên 85%.

4. Đánh giá chung
4.1.  điểm:
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đảng ủy, UBND xã và hoạt động tích 

cực của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
và các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Do vậy phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”đã đạt được những kết quả nhất định. 8/8  Làng có nhà 
văn hóa, 8/8 Làng được công nhận danh hiệu “ Làng văn  hóa” và được nhận cờ, 
bằng khen của các cấp khen thưởng, các cơ quan, đơn vị trường học đều đạt cơ 
quan văn hóa. Thu nhập của người dân tăng cao và ổn định, đời sống nhân dân 
ngày càng được nâng cao về chất lượng, nhận thức, dân trí ngày càng được nâng 
lên, là một trong những điều kiện để đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu 
đẹp, văn minh. Đời sống tinh thần ngày càng phong phú do vậy thúc đẩy các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ TDTT ngày càng phát triển lành mạnh, giảm thiếu các tệ 
nạn xã hội trong nhân dân…

4.2 . Một số hạn chế
- Thiết chế văn hóa ở cơ sở chưa  được quan tâm đầu tư đúng mức, một số 

nhà văn hóa cơ sở có tình trạng xuống cấp, thiếu cơ sở vật chất trong việc phục vụ 
nhu cầu sinh hoạt tập thể của nhân dân. 

- Một số làng, khu dân cư có năm chưa giữ vững danh hiệu làng văn hóa vì 
phát huy một số mặt chưa tốt.

- Xây dựng gia đình văn hóa, bình xét gia đình văn hóa đôi khi còn mang 
tính hình thức chưa đi vào chiều sâu và chất lượng.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, TDTT  ở cấp xã trong mấy năm 
qua còn hạn chế do ảnh hưởng dịch covid và do kinh phí hạn hẹp.

- Công tác tuyên truyền có lúc có nơi còn hạn chế, ý thức  một số người dân 
có lúc chưa cao, chưa xây dựng được bãi rác tập trung. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ



- Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng nhà văn hóa cho 2 thôn 
Dinh Sơn, Vườn Đào và các thôn còn lại trong những năm tiếp theo để đáp ứng đủ 
điều kiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao 
đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.

-   Tăng cường đầu tư cở sở vật chất cho các thiết chế văn hóa cơ sở, sân chơi, 
bãi tập.. Đầu tư thiết chế văn hóa cho địa phương như hỗ trợ xây bể bơi, mua sắm 
các thiết chế văn hóa loa, đài, bàn, ghế, dụng cụ thể dục thể thao…phục vụ nhu câu 
đời sống văn  hóa cho nhân dân.

- Tăng cường đầu tư kinh phí cho các phong trào văn hóa-văn nghệ , TDTT ở 
cơ sở ngày càng phát triển hơn.

-  Quan tâm, hướng dẫn  BCĐ xã về mặt chuyên môn và kinh nghiệm xây dựng 
phong trào“ Toàn dân đoàn kết  xây dựng  đời sống văn hóa” để xã  Hưng Đạo 
sớm thành công mục tiêu xây dựng nông thôn “kiểu mẫu” theo kế hoạch.

Trên đây là báo cáo Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” xã Hưng Đạo năm 2022./.

Nơi nhận:
- BCĐ “TDĐKXDĐSVH” thành phố;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Chủ tịch

Vũ Duy Đăng
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