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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng  

đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm 2021; Phương hướng,  

nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2021 

 

 Thực hiện chương trình công tác năm của BCĐ phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Cao Bằng; Ban chỉ đạo phong trào 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) huyện Bảo 

Lạc báo cáo kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa" 6 tháng đầu năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021 với những nội dung sau: 

 I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHONG  TRÀO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

 1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

 - Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện; 

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã chỉ đạo 

triển khai phong trào “TDĐKXDĐSVH”,  đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm 

huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào; cụ thể 

hóa các văn bản của Trung ương và của tỉnh như Nghị định 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ, Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 

15/11/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng…Hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn 

BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” và xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ 

cấp xã, thị trấn. 

 - Ban chỉ đạo huyện đã ban hành các văn bản: 

  + Công văn số 48/CV-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bảo Lạc về việc đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2021. 

 + Kế hoạch số 82/KH- BCĐ ngày 24/3/2021 của Ban chỉ đạo phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” huyện Bảo Lạc: Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021. 

 + Chỉ đạo cơ quan thường trực (Phòng Văn hóa và Thông tin) xây dựng 

Chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng đời sống 

văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 

2020 – 2025. 

2. Kết quả thực hiện  

a, Phong trào xây dựng gia đình văn hóa; xóm; Tổ dân phố văn hóa 



Phong trào xây dựng gia đình văn hóa; xóm, TDP văn hóa  là một nội 

dung hết sức quan trọng trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH”; Trong 6 tháng 

đầu năm 2021, các cấp ủy Đảng, chính quyền; các đoàn thể Hội Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức tuyên truyền 

lồng ghép các tiêu chí xây dựng GĐVH; xóm, TDP văn hóa vào nội dung sinh 

hoạt định kỳ để hội viên, đoàn viên hiểu, tích cực hưởng ứng; Phong trào xây 

dựng GĐVH, xóm, TDP văn hóa đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp 

phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.  

Việc tổ chức đăng ký danh hiệu GĐVH, xóm, TDP văn hóa năm 2021 

như sau: 

 Kết quả đăng ký Gia đình đạt chuẩn Văn hóa: 10.918/11.312 hộ  

 Kết quả đăng ký Làng đạt chuẩn VH năm 2021: 146/146 làng. 

 b, Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 

  Việc xây dựng nếp sống văn hoá trong các cơ quan công sở, đơn vị văn 

hoá được thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, nhất là thực hiện quy chế dân 

chủ trong các cơ quan nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí 

quan liêu, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, không có người mắc 

tệ nạn xã hội. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa được gắn với việc 

thực hiện các nhiệm vụ chính trị xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, 

đoàn thể trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao 

động; lực lượng vũ trang gương mẫu chấp hành kỷ cương pháp luật và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Kết quả đăng ký cơ quan, đơn vị đầu năm 2021: 130/130 cơ quan. 

 c, Công tác xây dựng các thiết chế văn hóa 

- Hiện nay trên địa bàn huyện có 128 nhà văn hóa/ 146 xóm, tổ dân phố; 

Trong đó số nhà đang thi công: 03 nhà  xây, 01 nhà lắp ghép. 

+ Số xóm, TDP chưa có NVH: 14 xóm.  Nhà Văn hóa đang được sử dụng: 

115 nhà; có 18 nhà bị xuống cấp. 

+ Kết cấu NVH: Nhà xây: 106 nhà (trong đó có 7 nhà bị xuống cấp); Nhà 

gỗ: 14 nhà (có 9 nhà bị xuống cấp); Nhà lắp ghép: 5 nhà, trong đó (có 02 nhà bị 

xuống cấp).  

+ Đối với các xóm, TDP sau sáp nhập có 74 nhà văn hóa (trong đó có 17 

NVH cần xây dựng mới do nhà đã bị xuống cấp; 17 NVH diện tích hẹp so với số 

hộ của các xóm, TDP) và 5 xóm, TDP chưa có NVH. 

 - Hệ thống thiết chế văn hóa:  Có 96 bộ thiết chế/ 128 nhà văn hóa có đủ 

phông, bục, tượng Bác; tăng âm, loa, mic...Có 10 nhà văn hóa chưa có đủ bộ 

thiết chế: chỉ có phông, bục, tượng Bác (hoặc chỉ có tăng âm, loa, mic…); Có 22 

nhà văn hóa chưa có thiết chế văn hóa. 

 d,Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh ” 



- Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tuyên truyền đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh và Phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”; về 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiêu chuẩn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới; tiêu chuẩn xây dựng đô thị văn minh; tiêu chuẩn công nhận gia đình văn 

hóa, khu dân cư văn hóa đến từng gia đình, khu dân cư. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ở các khu vực dân cư thực 

hiện nội dung quy ước, hương ước của cộng đồng; các quy định về nếp sống văn 

minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang ma và lễ hội; tích cực xây 

dựng gia đình văn hóa ấm no hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình...  

- Hướng dẫn rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy ước, hương ước ở các khu 

dân cư, nhất là đối với các khu dân cư mới sáp nhập (thực hiện theo Nghị quyết 

số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3//2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội 

v/v sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021). 

 đ, Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại" 

 Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân năm 2021; Giải Việt dã huyện Bảo Lạc năm 2021. Kết quả: Lễ 

phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại" và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với sự tham gia của hơn 1.225 

người chạy đồng hành với cự ly là 1km;  Có 9/17 xã, thị trấn tổ chức ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021với tổng số người tham gia chạy đồng 

hành là: 1.078 người.  Giải Việt dã huyện Bảo Lạc (Chương trình Đại hội TDTT 

huyện Bảo Lạc lần thứ 9 năm 2021) tham dự giải có 80 VĐV đến từ 19 đoàn của 

các đơn vị như các đơn vị LLVT, trường học trên địa bàn huyện. Có 9/17 xã, thị 

trấn tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021với tổng số 

người tham gia chạy đồng hành là: 1.078 người. UBND huyện ban hành Kế 

hoạch tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Bảo Lạc lần thứ 9 năm 

2021 và tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng năm 2021. 

 e, Công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị 

 Đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia xây dựng nông 

thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị được các ngành, các cấp quan 

tâm. Phong trào huy động được nội lực trong cộng đồng đóng góp tiền, công 

sức, hiến đất theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” xây dựng các 

công trình phúc lợi; thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, xây dựng 

đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường và tham gia giám 

sát việc triển khai thực hiện ở cộng đồng dân cư…. Năm 2020, huyện có 01 xã 

được công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới.  

 g, Công tác phòng, chống tệ nạn và các loại tội phạm xã hội  



 Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn 

thể đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp 

nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh, phòng chống, đẩy lùi các loại tội 

phạm và tệ nạn xã hội góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tập trung 

tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh về công tác phòng ngừa tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS cụ thể theo 

từng năm, từng giai đoạn. Nhờ đó, đã giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự 

trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. 

 3. Đánh giá chung 

 a, Kết quả đạt được và nguyên nhân 

Phong trào "TDĐKXDĐSVH" đã thực sự đi vào đời sống nhân dân và 

góp phần nâng cao nhận thức cả toàn xã hội về vai trò của văn hóa đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện; động viên cán bộ, công chức và nhân dân 

rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, văn minh, trau dồi năng lực chuyên môn, 

tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. 

 Phong trào luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của BCĐ phong trào 

"TDĐKXDĐSVH" tỉnh; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các 

cấp; sự phối hợp, sự lồng ghép thực hiện trong các phong trào cụ thể của các cơ 

quan, ban, ngành; sự đồng thuận, ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. 

 b, Một số hạn chế và nguyên nhân 

Trong quá trình thực hiện phong trào một số ít cấp ủy đảng, chính quyền 

địa phương, lãnh đạo một số phòng ban chưa thực sự quan tâm đúng mức, nên 

tiến độ thực hiện chưa đồng đều, một số mặt công tác chưa đạt được hiệu quả 

cao. 

Hiện tượng mê tín, dị đoan, tệ nạn xã hội, ma túy... còn xảy ra, công tác 

vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm chưa được đảm bảo, việc di dời gia 

súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà còn chậm...Do đó chất lượng làng văn hóa còn 

thấp; nhiều làng, tổ dân phố không duy trì được làng, tổ dân phố văn hóa. 

Kinh phí đầu tư hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa nhất là văn hóa 

xóm còn hạn chế, đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản. 

Các nhà văn hóa được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình MTQG 

XDNTM, được hỗ trợ từ 100.000.000 – 150.000.000đ/nhà, phần còn lại là từ 

nguồn vốn xã hội hóa. Bên cạnh đó, nhiều nhà văn hóa chưa đạt về diện tích 

theo quy định. Hội trường nhà văn hóa các xã được sử dụng chung cho tất cả các 

hoạt động của xóm, chủ yếu là hội họp, tuyên truyền chính trị; chưa phát huy tốt 

chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhân dân. Các nhà 

văn hóa chưa có quy hoạch xây dựng và chưa có sân thể thao... 

 c, Bài học kinh nghiệm 



 Một là, Nâng cao trách nhiệm, vai trò của các thành viên BCĐ, cấp ủy, 

chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH"; 

đa dạng hóa các nội dung, phương thức chỉ đạo, hoạt động trong thực hiện 

phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đại phương. 

 Hai là, Tăng cường công tác tuyên truyền phong trào"TDĐKXDĐSVH" 

gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”; Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại"…Khuyến khích sự tự nguyện, tự giác, tinh thần chủ động, tích cực, sáng 

tạo của nhân dân để phong trào triển khai mang tính thực chất và bền vững. 

 Ba là, Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa 

và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. 

 Bốn là, Đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng quy định trong việc 

công nhận các danh hiệu văn hóa; kịp thời khen tưởng, động viên các cá nhân, 

gia đình, tập thể tiêu biểu xuất sắc. 

 4. Kiến nghị, đề xuất 

 Đề nghị BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh có ý kiến đề xuất với 

UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của phong trào 

"TDĐKXDĐSVH" các cấp để nâng cao chất lượng thực hiện phong trào 

"TDĐKXDĐSVH" từ cấp huyện đến cơ sở. 

 II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 

 1. Mục tiêu 

 Phấn đâu đạt và vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch giao năm 2021 cụ thể: 

- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 85% trở lên. 

 - Tỷ lệ làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 55% trở lên theo chỉ tiêu tỉnh 

giao. Chỉ tiêu HĐND huyện giao 70% trở lên.  

 - Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa 95% trở lên. 

 2. Nhiệm vụ chủ yếu 

 - Tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, trọng tâm là các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư 

văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tạo nên sự phát triển 

về bề rộng lẫn chiều sâu của phong trào ở cơ sở; gắn với cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và các phong trào thi đua yêu 

nước khác. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 

thao phục vụ nhân dân ở cơ sở. 

 -  BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện chỉ đạo các xã tiếp tục quán 

triệt Chỉ thị số: 27-CT/TW của Bộ chính trị và Quy định thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang được ban hành kèm theo Quyết định số 

06/2020/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng. 



  - Tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nhà 

văn hoá với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 

           -  Đẩy mạnh công tác tuyền truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nội 

dung hương ước, quy ước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.  

 - Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 

và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc".         

 -  Tổ chức chỉ đạo bình xét, Làng, Gia đình, cơ quan văn hóa đạt và vượt 

chỉ tiêu đề ra. 

 3. Biện pháp tổ chức thực hiện 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân tiếp tục thực hiện 

tốt các nội dung của phong trào "TDĐKXDĐSVH"; tổ chức thực hiện đạt và 

vượt các chỉ tiêu, kế hoạch giao. 

 - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng nếp sống văn hóa; thực hiện 

tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đấu tranh bài trừ các 

hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống văn hóa ở cộng 

đồng. 

 - Việc bình xét các danh hiệu văn hóa phải căn cứ vào các quy định của 

Luật thi đua khen thưởng, Quy định Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu 

"Làng văn hóa, Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn 

hóa". 

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa văn hóa, thực hiện cơ chế "Nhà nước 

và nhân dân cùng làm" đối với việc xây dựng và tổ chức các hoạt động tại các 

thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Huy động các nguồn tài trợ và sự đóng góp 

của nhân dân. Động viên, khuyến khích người dân hiến đất, hiến tài sản, góp sức 

xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần nâng cao cất lượng phong trào văn hóa cơ 

sở. 

 Trên đây là báo cáo Tình hình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ 

 6 tháng cuối năm 2021 của BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH"./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thị Đà 
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