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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác VH&TT tháng 01 

và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 

 

Nhằm đánh giá các mặt công tác VH&TT trong tháng 01 và đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm tháng  02 năm 2021. Ủy ban nhân dân thị trấn Phủ Thông báo cáo 

một số nội dung cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2021 

1. Công tác điều hành quản lý: 

Trong tháng 01 năm 2021 nhận và xử lý 09 văn bản chỉ đạo của cấp trên thuộc 

lĩnh vực Văn hóa - Thông tin, trên cơ sở đó đã xây dựng 01 kế hoạch và 02 báo cáo dựa 

trên các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

2. Lĩnh vực quản lý văn hóa: 

* Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao: 

- Trong tháng duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút được đông 

đảo nhân dân tham gia. 

- Duy trì hoạt động các đội văn nghệ tuyên truyền cổ động, CLB làng văn hóa, thể 

thao cấp thôn, phố. 

- Thực hiện nếp sống văn minh về việc cưới, việc tang, phù hợp với điều kiện, đặc 

điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, địa phương; trên địa bàn không có thầy mo, 

thầy tào, không xảy ra các hoạt động truyền đạo trái pháp luật; các đám ma, đám cưới trên 

địa bàn đều thực hiện đúng hương ước, quy ước của thôn, phố. 

- Quản lý các cơ sở kinh doanh karaoke: Trên địa bàn số cơ sở kinh doanh 

karaoke không có biến động có 06 cơ sở kinh doanh karaoke với 16 phòng hát. Trong 

tháng 01 năm 2021 các phòng hát đều chấp hành đúng giờ giấc và đảm bảo an ninh trật 

tự cũng như đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định.  

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn thưc hiện chấp hành đúng giờ 

giấc, đảm bảo an ninh trật tự cũng như đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh 

Covid -19 theo quy định. . 

- Quản lý các biển hiệu quảng cáo trên địa bàn: Các biển hiệu quảng cáo trên địa 

bàn đã thực hiện theo đúng nội quy quy định, nội dung rõ ràng, không vi phạm Luật 

quảng cáo. 



- Quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tâm linh, các bài thuốc dân gian: Không có. 

- Số nghệ nhân hát then trên địa bàn thị trân Phủ Thông: Không có. 

* Công tác gia đình: 

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

- Trong tháng 01 năm 2021 không có vụ bạo lực gia đình nào, không có vụ tảo 

hôn nào xảy ra trên địa bàn thị trấn Phủ Thông. 

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

 - Ban chỉ đạo phát phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thị trấn Phủ Thông 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” và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở. 

- Ban công tác mặt trận các thôn/ phố trên địa bàn đang tiến hành việc đăng ký các 

danh hiệu văn hóa năm 2021 và nộp về UBND thị trấn để tổng hợp gửi báo cáo cấp trên. 

3. Lĩnh vực du lịch: 

- Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thị trấn Phủ Thông có 04 nhà nghỉ với tổng số 

phòng: 25 phòng; Tổng số lượt khách lưu trú là 117 lượt, tổng doanh thu: 14.040.000đ, 

Tổng nộp ngân sách nhà nước: 2.632.000đ 

- Du lịch trải nghiệm cộng đồng: Không có. 

- Du lịch cảnh quan thiên nhiên: Không có. 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thực hiện tốt 

việc đánh giá an toàn covid -19 hàng ngày trên hệ thống. 

4. Lĩnh vực Thể dục, thể thao: 

- Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: như các sân bóng chuyền 

hơi được duy trì thường xuyên thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. 

- Trong tháng  01 năm 2021 tham gia lớp tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về 

TDTT và công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở năm 2021 do Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịnh tổ chức ngày 07- 08/01/2021. 

- Tham dự Đại hội TDTT điểm của huyện tại xã Đôn Phong ngày 12/01/2021. 

- Dự thảo Kế hoạch và các Quyết định chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức Đại hội 

TDTT thị trấn Phủ Thông lần thứ ba năm 2021. 

5. Lĩnh vực Thông tin – Truyền thông: 

- Đài truyền thanh thị trấn: Tổ chức tiếp phát sóng trực tiếp từ Đài truyền thanh 

huyện, phát sóng đủ thời lượng 120 phút/ngày, 13/13 cụm loa ở các thôn, phố hoạt động 

tốt. Ngoài ra, Đài truyền thanh thị trấn Phủ Thông đã tổ chức tuyên truyền các nội dung 

tuyên truyền theo yêu cầu của cấp trên (Có biểu báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên 

truyền theo yêu cầu tháng 01 năm 2021 kèm theo). 

- Việc thực hiện 4 phần mềm QLVB&HSCV, hòm thư điện tử công vụ, một của 

điện tử liên thông, chữ ký số: Cán bộ, công chức Ủy ban thực hiện theo đúng quy trình 



thực hiện phần mềm QLVB&HSCV, sử dụng thường xuyên hòm thư điện tử công vụ, một 

của điện tử liên thông và được đánh giá ở mức độ tốt. 

- Tiến hành thực hiện cung cấp số liệu đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện 

tử năm 2020 theo Văn bản số 32/UBND-VHTT ngày 08/01/2021 của UBND huyện. 

6. Công tác khác: Không có. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2021 

 - Xây dựng các kế hoạch: kế hoạch hoạt động VHTT năm 2021; kế hoạch công 

tác gia đình; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước 

năm 2021 và các kế hoạch khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

- Ban hành kế hoạch, các loại quyết định và chuẩn bị mọi điều kiện cho việc tổ 

chức Lễ hội Lồng Tồng xuân Tân Sửu năm 2021 và Đại hội thể dục- thể thao thị trấn Phủ 

Thông lần thứ 3 năm 2021. 

- 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. 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2021. 

- Tiếp tục quản lý và duy trì quản lý các cơ sở kinh doanh Karaoke, nhà nghỉ,  

Internet trên địa bàn. 

- Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao  

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT: Không có. 

Trên đây là báo cáo đánh giá thực hiện công tác Văn hóa - Thông tin tháng  01 

năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thị trấn Phủ Thông./. 

 

Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện (B/c); 

- Phòng VH-TT huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

* Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tuyên truyền theo yêu cầu tháng 01 năm 2021 

(Kèm theo Công văn số: 189/CV-VHTT, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của phòng VHTT) 

 

STT Nội dung Số 

lƣợng 

 tin, bài 

Ngày đăng, phát Loại hình  

 

1 

Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn 
10 

Từ 01/01/2021 

đến 31/01/2021 

- Tuyên truyền qua trạm truyền thanh 

thị trấn và qua các buổi họp thôn, tổ  

phố. 

 

2 
Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại  16 

Từ 01/01/2021 

đến 31/01/2021 

- Tuyên truyền qua trạm truyền thanh 

thị trấn và qua các buổi họp thôn, tổ  

phố. 

 

3 

Công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn thị trấn Phủ 

Thông, huyện Bạch Thông 
16 

Từ 01/01/2021 

đến 31/01/2021 

- Tuyên truyền qua trạm truyền thanh 

và qua các buổi họp thôn, tổ  phố. 

 

4 

Đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú trên địa bàn 

huyện 
14 

Từ 01/01/2021 

đến 31/01/2021 

- Tuyên truyền qua trạm truyền thanh 

và qua các buổi họp thôn, tổ dân phố. 

 

5 

Tổ chức kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp 

huyện trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2020 
14 

Từ 01/01/2021 

đến 31/01/2021 

- Tuyên truyền qua trạm truyền thanh 

và qua các buổi họp thôn, tổ dân phố. 
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