UBND XÃ KÔNG LƠNG KHƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH”
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BC - BCĐ

Kông Lơng Khơng, ngày 14 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
Việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã Kông Lơng Khơng
năm 2021
I. Tình hình triển khai:
1. Công tác triển khai
Đầu năm BCĐ xã đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 20 tháng 1
năm 2021 của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn” xã
Kông Lơng Khơng về việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2021 và
tổ chức họp BCĐ cũng cố kiện toàn và triển khai công việc năm 2021 theo quy
chế hoạt động của Ban chỉ đạo.
Do địa phương có sự thay đổi về cán bộ, cho nên ngay từ đầu năm Ban chỉ
đạo phong trào đã tham mưu cho Thường trực Đảng ủy và UBND xã tổ chức họp
kiện toàn BCĐ do Đ/c chủ tịch UBND xã làm trưởng Ban chỉ đạo, Đ/c Chủ tịch
UBMTTQVN xã làm phó Ban thường trực, Công chức VH-XH làm phó ban,
thành viên BCĐ là đại diện các đoàn thể, Trường học, Trạm y tế, các công chức
chuyên môn xã đại diện của các thôn, làng theo Quyết định số 11/QĐ-UBND,
ngày 19 tháng 1 năm 2021. Đồng thời ra Quyết định số 145/QĐ-UBND, ngày 22
tháng 6 năm 2021 “Về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phong
trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021”.
2. Công tác tuyên truyền
Ngay từ đầu năm 2021, Ban chỉ đạo đã tổ chức phối hợp lồng ghép tuyên
truyền về nội dung của phong trào thông qua các đợt tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật và các nhiệm vụ chính trị của xã đến 9 thôn, làng. Ngoài ra, còn chủ
động soạn các bài tuyên truyền và phát trên hệ thống Đài truyền thanh xã.
II. Nội dung:
1. Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”, góp phần tích cực vào
hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở:
Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” thường xuyên được các cấp uỷ
Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện, được
gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; các phong trào thi đua của các cấp,các ngành đã góp phần vào việc thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Triển khai lồng
ghép phong trào “Người tốt -việc tốt” với phong trào thi đua yêu nước các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc xã đã xuất hiện nhiều gương điển

hình tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất, công tác góp phần thực hiện tốt
phong trào "TDĐKXDĐSVH".
Hằng năm Ban chỉ đạo phong trào "TD ĐKXD ĐSVH" xã đã lựa chọn
những gia đình tiêu biểu đề nghị UBND huyện tặng giấy khen vào các dịp cuối
năm, các cá nhân, tập thể hòa thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xã cũng đã biểu
dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu
nước và lao động sản xuất giỏi như: Người có uy tín, cá nhân sản xuất giỏi.
Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây nhiều
phong trào ủng hộ, giúp đỡ người nghèo do UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể
phát động được toàn thể cán bộ và nhân dân hưởng ứng và đồng tình tích cực.
Phong trào phụ nữ lao động sáng tạo, giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn,
giúp đối tượng người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, đối tượng
thương binh bệnh binh, gia đình có công với nước. Qua công tác tuyên truyền Hội
phụ nữ xã vận động thành lập các nhóm chung sở thích như nhóm trồng mía, mì
và các nhóm chăn nuôi.
2. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa
Đầu năm toàn xã có 850/1138 hộ gia đình văn hóa (đạt 75%). Ban chỉ đạo
xã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bình xét gia đình văn hóa đúng quy trình, thời
gian, công khai, dân chủ, đảm bảo đúng các tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Các nội
dung, tiêu chuẩn công nhận “Gia đình văn hóa" đã góp phần quan trọng trong việc
nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Nhiều gia đình trước đâykinh tế còn khó
khăn, mâu thuẫn, lục đục, tình trạng bạo lực, bạo hành gia đình diễn ra phức tạp.
Đến nay, đại đa số người dân cơ bản đã có đời sống kinh tế ổn định, các thành
viên biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ làm cho việc xây
dựng “Gia đình văn hóa" trở thành phong trào có ý nghĩa văn hóa xã hội sâu sắc,
thực sự là tổ ấm của các thành viên, là tế bào lành mạnh, nền tảng vững chắc của
xã hội, là yếu tố quan trọng để xây dựng làng văn hóa..
3. Phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa
Đầu năm toàn xã có 9/9 thôn, làng đăng thôn, làng văn hóa đạt 100%, hầu
hết các thôn, làng đều có Ban vận động, xây dựng hương ước, quy chế hoạt động;
9/9 thôn, làng có Nhà Văn hóa – Khu thể thao, là nơi sinh hoạt văn hóa,thể thao,
hội họp của người dân. Phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa mang lại hiệu
quả rõ rệt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội qua việc chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi ; xây dựng các công trình phúc lợi như giếng nước tập thể, công
trình văn hóa, giao thông nông thôn với phương châm xã hội hóa người dân và
Nhà nước cùng làm; thôn, làng tự thành lập tổ tự quản, tổ hòa giải, tự hòa giải các
mâu thuẫn nội bộ, tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh,trật
tự tại thôn, làng.
4. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”
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Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, BCĐ đã
phối hợp với các ban ngành đoàn thể luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục
mọi khó khăn, vận động đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân tích cực tham gia
các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau giảm nghèo, từng
bước nâng cao chất lượng cuộc sống; trong đó có cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Theo đó là 5 nội dung của cuộc vận động
được triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
năm 2021 góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm tình
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã nhà. Đồng thời đăng ký 2 làng
thực hiện xây dựng làng nông thôn mới là làng Mơhven – Ôr và làng Kgiang.
5. Phong trào xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa
Hiện có 03/03 trường đã được công nhận đạt chuẩn mức độ 1 là trường
THCS, trường Tiểu học và mẫu giáo Kông Lơng Khơng, chiếm tỷ lệ 100%.
Trạm Y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia vào 2016.
Đầu năm 2021 Công đoàn cơ sở xã Kông Lơng Khơng đăng ký xây dựng
cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2021.
6. Kết quả Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại”:
Thông qua các ngày lễ lớn của đất nước xã đã tổ chức nhiều hoạt động rèn
luyện thân thể như: Bóng đá, bóng chuyền, các môn thể thao truyền thống như
bắn nỏ, kéo co...Đặc biệt là tổ chức Đại hội TDTT xã lần thứ V năm 2021 với hơn
500 vận động viên tham gia. Tuy nhiên do dịch Covid – 19 kéo dài nên một số kế
hoạch tổ chức các hoạt động TDTT tại xã bị tạm dừng cho đến khi có thông báo
mới.
Bên cạnh việc vận động nhân dân tham gia rèn luyện tập thể dục thể thao,
các hoạt động kêu gọi tài trợ, đóng góp để xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở
vật chất phục vụ cho nhu cầu học tập, rèn luyện thân thể được nhân dân đồng tình
hưởng ứng như các nhà Văn hóa – Khu thể thao được bố trí các sân thể thao bóng
đá, bóng chuyền, dụng cụ thể dục TDTT đơn giản.
Thành lập các câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền tại các thôn, làng góp phần
phát triển phong trào TDTT xã nhà.
7. Phong trào học tập, lao động sáng tạo:
Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” được phát huy trong cơ quan,
trường học, trạm Ytế, trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân dân lao động cũng
như mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp trong các
lĩnh vực kinh tế - xã hội. Việc ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất cũng được
chú trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp đã đưa năng xuất cây trồng, vật
nuôi ngày càng tăng. Nhiều hộ gia đình được công nhận “gia đình nông dân sản
xuất giỏi”, nhiều mô hình sản xuất kinh tế có hiệu quả đã được nhân rộng trong
toàn xã, thúc đẩy kinh tế gia đình ổn định và nâng cao đời sống của người dân
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như mô hình trồng cây ăn trái, chăn nuôi heo đen, phát triển du lịch cộng đồng,
phát triển Homestay, ...
III. Đăng ký các danh hiệu văn hóa.
Theo quy định của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của
Chính phủ. Ban chỉ đạo xã đã ban hành hướng dẫn số 01/HD-BCĐ, ngày25 tháng
12 năm 2020 “Về việc xét đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hoá, thôn,
làng văn hóa” hàng năm xã Kông Lơng Khơng theo Quyết định số 12/2019/QĐUBND ngày 21/3/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Quy định thang điểm
áp dụng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,
“Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai xuống
9 thôn, làng trên địa bàn xã. Qua đó các thôn, làng đã họp khu dân cư và đăng ký
gia đình văn hóa năm 2021 về Thường trực UBMTTQ xã - phó BCĐ xã để tổng
hợp báo cáo.
- Kết quả năm 2021 có:
+ 1120/1138 hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021,
đạt tỷ lệ 98%
+ 9/9 thôn, làng đăng ký danh hiệu thôn, làng văn hóa năm 2021, đạt tỷ lệ
100%.
* Công tác chuẩn bị cho ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11)
tại các thôn, làng:
Đến nay BCĐ xã đã chủ động triển khai cho các thôn, làng chuẩn bị cho
ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời chọn làng Mơhra – Đáp làm điểm
năm 2021.
BCĐ xã có kế hoạch phân công cho các thành viên ban chỉ đạo phân công
phụ trách từng thôn làng, trực tiếp xuống thôn, làng hướng dẫn cho 9/9 thôn, làng
thôn làng tổ chức thành công ngày hội.
Xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm tại xã vào ngày 18/11/2021 và kêu gọi
tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo.
IV. Thiết chế văn hóa:
- Đã thành lập trung tâm VH – TT xã.
- Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã kết hợp Hội trường UBND
xã, Quy mô xây dựng 01 nhà cấp 4 một tầng đã được xây dựng trong năm 2015
với 235m2 với 200 chỗ ngồi thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền các
nhiệm vụ chính trị theo sự chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền địa phương; tổ chức
các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao vui chơi giải trí, hội họp, toạ
đàm..
- Trên địa bàn xã hiện nay có 100% thôn, làng có nhà văn hóa – Khu thể
thao để phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao cho bà con nhân dân.
- Đài truyền thanh khi đưa vào sử dụng xã cơ bản thực hiện nghiêm túc việc
tiếp sóng và phát lại chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh, huyện. Bên cạnh đó thực hiện thông báo và soạn
chương trình phát thanh của xã. Hiện nay xã có 17 cụm loa ở 9 thôn, làng phục
vụ tiếp nhận thông tin của nhân dân. Kịp thời sửa chữa, nâng cấp các cụm loa hư
hỏng.
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Các trang thiết bị văn hóa trong nhà văn hóa như âm thanh, loa đài đang
hoạt động tốt.
V. Việc thực hiện hương ước, quy ước.
Năm 2020 UBND xã đã chỉ đạo các thôn, làng xây dựng hương ước theo
đúng quy trình và trình UBND huyện ra Quyết định phê duyệt 9 bản hương ước
cho 9 thôn, làng. UBND xã thường xuyên chỉ đạo công chức TP – HT và Công
chức VH-XH xã tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc hội họp, tiếp súc
cử tri của thôn, làng, photo lưu tại xã 01 bản gửi bản pho to 01 bản cho trưởng
thôn, làng và 01 bản cho Trưởng Ban công tác Mặt trận các làng, 01 bản niêm yết
tại nhà Văn văn hóa của các thôn, làng. Đồng thời tuyên truyền nội dung của bản
hương ước tới từng hộ gia đình biết và thực hiện, lấy việc thực hiện hương ước là
một trong các tiêu chí để bình xét và công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa,
thôn, làng văn hóa hàng năm.
Trên đây là báo cáo việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” xã Kông Lơng Khơng năm 2021./.
Nơi nhận:

TM. BAN CHỈ ĐẠO XÃ
TRƯỞNG BAN

- BCĐ Huyện;
- TT.Đảng ủy, HĐND, UBND xã (b/c)
- Các thành viên BCĐ xã;
- Lưu BCĐ.

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Trần Văn Nhơn
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