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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG QUANG VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 268 /BC-UBND

Quang Vinh, ngày 23 tháng 11năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA THÔNG TIN PHƯỜNG QUANG VINH
NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thực hiện công tác tổng kết hoạt động văn hóa thông tin phường năm
2021, UBND Phường Quang Vinh báo cáo hoạt động như sau:
Phần Thứ Nhất:
Đánh giá những kết quả đạt đươc trên lĩnh vực
Văn hóa và Thông tin năm 2021
I. Kết quả thực hiện
1/ Quản lý :
* Công tác tham mưu văn bản, báo cáo:
Trong năm 2021, trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về hoạt động VHTTTT tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực. Bộ phận VHTT-TT phường
được sự hỗ trợ hướng dẫn của Phòng VHTT thành phố Biên Hòa và Trung tâm
VHTT-TT thành phố Biên Hòa, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo về công tác
quản lý văn hóa, hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và hoạt động TDTT để từ
đó kịp thời tham mưu cho UBND phường lập kế hoạch hoạt động trong lĩnh
vực hoạt động VH – TT; kế hoạch các ngày lễ lớn và theo chuyên đề.
Bên cạnh đó, VHTT còn thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo định
kỳ và tham dự các cuộc họp giao ban, hội nghị do ngành tổ chức đầy đủ, đúng
giờ.
* Trong năm 2021, VHTT phường triển khai thực hiện các văn bản
chỉ đạo của ngành với một số nội dung chủ yếu sau:
- Tuyên truyền chào mừng Đảng, mừng Xuân, Đại hội Đảng toàn quốc,
các ngày Lễ lớn trong năm 2021.
- Tuyên truyền Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.
- Tuyên truyền Phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Tuyên truyền phong trào “Ngày thứ bảy Xanh, Sạch, Đẹp”.
- Tập trung kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo chào mừng các
ngày lễ lớn trong năm.
* Những mô hình mới của địa phương trong công tác quản lý
VHTT-TDTT:
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Với trách nhiệm được giao, VHTT-TT phường phát huy những thành
tích trong năm 2020, đã thực hiện một số nét mới nhằm hoàn thành nhiệm vụ
trong năm 2021 như:
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền
phòng chống dịch bệnh COVID-19, phong trào Ngày thứ bảy “xanh, sạch,
đẹp”; Luật An toàn giao thông; Thu thuế phi nông nghiệp, môn bài; Phòng
chống tội phạm, tệ nạn xã hội đến các tổ nhân dân qua các buổi họp khu phố.
Tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: đài truyền thanh, xe truyền thanh lưu
động, băng rôn...
- Phối hợp thành lập các Tổ tự quản để nhắc nhở, động viên mọi người
dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật, nhất là trong lĩnh vực
phòng chống dịch bệnh COVID-19, TNXH, ATGT.
- Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, tháo dỡ bảng quảng cáo treo
không giấy phép hoặc lấn chiếm lề đường ...
- Phối hợp cùng các đoàn thể vận động hội viên, đoàn viên tham gia rèn
luyện thân thể trong thời gian giãn cách xã hội với các môn TDTT phổ thông
như: thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, cờ vua...
- Phối hợp cùng Công đoàn cơ sở phát động xây dựng cơ quan có đời
sống văn hóa tốt, thực hiện nghiêm nội quy công sở, không uống rượu bia
trong ngày giờ làm việc, tiết kiệm điện, không hút thuốc lá trong cơ quan, đội
mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, ...
- Phối hợp Đoàn thanh niên phường triển khai áp dụng công nghệ thông
tin trong công tác phòng, chống dịch covid 19 tại địa phương.
* Tổng hợp thống kê các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể
thao trên địa bàn tính đến ngày thực hiện báo cáo.
VHTT thường xuyên cập nhật thống kê đầy đủ các loại hình kinh doanh
dịch vụ văn hóa, kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở tôn giáo, lễ hội, trạm BTS,
các CLB TDTT ...
Hiện nay, trên địa bàn phường có:
- Cà phê giải khát
: 06 - Sách
: 01
- Photocopy
: 03 - Khách sạn Mini, nhà nghỉ : 01
- Internet
: 02
Tổng số
: 13
* Tình hình triển khai và kết quả ra quân thực hiện chấn chỉnh mỹ
quan đô thị trên lĩnh vực quảng cáo; Thực hiện kế hoạch Xanh – Sạch –
Đẹp, năm 2021:
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- Ngay sau khi nhận được kế hoạch của thành phố, UBND phường đã
xây dựng kế hoạch và triển khai đến các ban ngành đoàn thể ở phường và 04
khu phố để thực hiện.
- Tổ kiểm tra liên ngành phường Quang Vinh phối hợp với Tổ Trật tự đô
thị, Phường đội, Công an phường, Đoàn Thanh niên và Ban bảo vệ dân phố 04
khu phố thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra, tháo gỡ 14 tấm băng rôn treo
trái phép hoặc sai quy định, 1.537 bảng bán đất dán cột điên không phép trên
các tuyến đường. Đồng thời tổ chức phát động toàn dân, nhất là các hộ dân trên
các tuyến đường cùng tham gia thực hiện có hiệu quả việc tẩy xóa hơn 200
miếng dán rút hầm cầu.
- Đài truyền thanh phường thường xuyên tuyên truyền ngày 2 buổi trên
hệ thống phát thanh phường về phong trào “Ngày thứ bảy xanh – sạch – đẹp”;
Tổng số buổi phát thanh là 360 buổi.
- Thực hiện 02 tấm pano với tổng diện tích 56m2 và in 5 tấm băng rôn
tuyên truyền treo tại UBND phường và các khu phố để tuyên truyền “Ngày thứ
bảy Xanh, Sạch, Đẹp”.
- Thực hiện 24 chuyến xe cổ động tuyên truyền vào các ngõ hẻm, đến
các tổ dân phố trên địa bàn với các nội dung: tuyên truyền phong trào “Ngày
thứ bảy xanh – sạch – đẹp”, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thuế
đất năm 2021, Luật nghĩa vụ quân sự và trọng tâm tuyên truyền phòng chống
dịch bệnh COVID-19.
- Hàng tuần UBND phường phối hợp với các đoàn thể và các khu phố tổ
chức ra quân dọn cỏ, phát quang bụi rậm và vệ sinh lề đường, giải tỏa các ụ rác
phát sinh trên địa bàn phường.
* Triển khai thực hiện Bộ giá treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm các
ngày lễ lớn trong năm 2021.
- Trong năm 2021 UBND đã triển khai kế hoạch tới 04 khu phố, đã vận
động được 10 hộ dân thực hiện bộ giá treo cờ tổ quốc.
* Báo cáo công tác quản lý di tích, lễ hội trên địa bàn.
- Trong năm 2021, trên địa bàn phường có 01 di tích lịch sử cấp quốc gia
và 01 di tích cấp tỉnh.
- Có kế hoạch quản lý tốt các di tích lịch sử được xếp hạng như chùa
Bửu Hưng Tự và phối hợp cùng cán bộ tôn giáo quản lý các lễ hội tại các chùa
lớn, nhà nguyện Hoa Lư.
2. Công tác kiểm tra:
- Trong năm 2021, Tổ KTLN tiến hành kiểm tra 42 buổi (trong đó số
buổi kiểm tra dịch vụ văn hóa: 24 buổi; số buổi kiểm tra quảng cáo: 7 buổi; số
buổi kiểm tra Internet: 11 buổi).
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- Số cơ sở được kiểm tra 72 cơ sở. Số cơ sở vi phạm 0 cơ sở.
- Tổ KTLN có kế hoạch hoạt động quý, năm, tham dự đầy đủ giao ban,
các hội nghị sơ, tổng kết, hội nghị chuyên đề, các lớp tập huấn nghiệp vụ, công
tác quản lý kiểm tra do tỉnh và thành phố tổ chức.
* Những chuyển biến trong hoạt động của các dịch vụ kinh doanh văn
hóa năm 2021 trong lĩnh vực VHTT-TT, sau khi tuyên truyền các văn bản pháp
luật, công tác triển khai thực hiện tích cực, khẩn trương có hiệu quả gắn với
việc rà soát quy hoạch các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đặc biệt là
loại hình dịch vụ nhạy cảm có ảnh hưởng đến môi trường văn hóa. Gắn với
việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã
được sự hưởng ứng đồng tình của nhân dân, đồng thời kết hợp các ban ngành,
đoàn thể, khu phố trong việc quản lý, thực hiện tốt cơ chế hậu kiểm, có sự phối
hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi
phạm, địa phương tiến hành thực hiện kiểm tra thường xuyên, từng bước chấn
chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ, góp phần phòng ngừa, đấu tranh
chống tiêu cực và tội phạm trong lĩnh vực này làm trong sạch và lành mạnh
môi trường văn hóa tại địa phương.
3. Du lịch:
- Thực hiện triển khai các văn bản của cấp trên và tham gia đầy đủ các
lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa du lịch.
- Thống kê và báo cáo đầy đủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch,
nguồn nhân lực và lưu trú nhà nghỉ trên địa bàn
- Kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn mini:
01 cơ sở.
- Kinh doanh dịch vụ vận tải du lịch
:
05 cơ sở.
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
:
06 cơ sở
4. Gia đình:
Trong năm 2021, Ban GĐ Phường Quang Vinh luôn chủ động trong
công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể như Mặt trận tổ quốc, Hội người
cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, VHTT-TT, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên,
Trưởng 4 khu phố để thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đình,
đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình.
Vào đầu năm 2021 UBND phường Quang Vinh đã banh hành kế hoạch
về việc Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình và phòng chống bạo lực gia đình
trên địa bàn phường Quang Vinh năm 2021.
- Trong năm 2021, Ban chỉ đạo công tác gia đình phường Quang Vinh
thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các Tổ phòng, chống bạo lực gia đình và
các CLB, mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại các khu phố, đảm bảo các
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đơn vị hoạt động hiệu quả. Xây dựng kế hoạch Nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của các mô hình gia đình trên địa bàn phường Quang Vinh năm
2021. Do tình hình dịch bệnh Covid nên địa phương không tổ chức các hoạt
động hội họp đông người bao gồm cả việc tổ chức ngày Gia đình Việt Nam
28/6.
- Nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình
phường, UBND phường Quang Vinh củng cố Ban chỉ đạo công tác gia đình và
địa điểm tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình phường Quang Vinh do đ/c
Phó chủ tịch UBND phường làm trưởng ban, công chức Văn hóa - Xã hội và
Trưởng trạm y tế làm Phó ban; cùng các thành viên gồm: UBMTTQ, Đoàn
thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội cựu chiến binh, công an, cán
bộ Gia đình-Trẻ em.
- Đối với mỗi khu phố UBND phường Quang Vinh ra Quyết định củng
cố Tổ (nhóm) phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng địa chỉ tin cậy tại
cộng đồng; Củng cố tổ (nhóm) mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia
đình, đồng thời hướng dẫn nội dung hoạt động cho các CLB tổ (nhóm). Hiện
có 04 tổ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng địa chỉ tin cậy tại
cộng đồng; 04 tổ (nhóm) mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình tại
4 khu phố (đều có Quyết định thành lập của UBND phường Quang Vinh).
- Tổ phòng, chống bạo lực gia đình phân công trách nhiệm cụ thể cho
từng thành viên trong nhóm, phụ trách địa bàn khu phố để kịp thời xử lý khi có
vụ việc bao lực gia đình xảy ra trên địa bàn khu phố (nếu có).
- Đối với CLB Nam giới nói không với bạo lực gia đình, UBND phường
Quang Vinh ra Quyết định củng cố CLB Nam giới nói không với bạo lực gia
đình tại các khu phố, hiện có 4 Ban chủ nhiệm CLB thuộc 4 khu phố (1, 2, 3,
4,) gồm 80 thành viên, trong đó có 4 chủ nhiệm, 4 phó chủ nhiệm, 4 thư ký.
Tùy theo từng loại mô hình, Ban chủ nhiệm CLB đề ra các hình thức sinh hoạt
cho phù hợp, thiết thực đến đời sống kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa và
phòng, chống bạo lực trong mỗi thành viên gia đình cụ thể như: tổ chức hoạt
động và sinh hoạt hàng tháng, quý chuyên đề liên quan đến các mô hình, giải
pháp can thiệp, phòng chống bạo lực gia đình, gia đình phát triển bền vững.
Tập trung vào một số nội dung tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, văn
bản quy phạm Pháp luật về lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới
phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, kỹ năng
làm mẹ, nuôi dạy con cái... nội dung sinh hoạt nhằm giúp các thành viên thấu
hiểu được là bạo lực gia đình và gia đình phát triển bền vững khác như thế nào.
- Ban chủ nhiệm thực hiện việc thu thập thông tin về can thiệp, phòng,
chống bạo lực gia đình để đánh giá kết quả xử lý, tháo gỡ tại chỗ hoặc kiến
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nghị cấp trên những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp khắc phục. Thực hiện
chế độ báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phường theo quy định.
- Ban chỉ đạo phường thiết lập một hệ thống đường dây nóng qua số điện
thoại: 0904.477.655; 0918.254.035; 0979.180.579; 0916.554.574 để các nạn
nhân bị bạo lực, hoặc người phát hiện gia đình có hành vi bạo lực, bạo hành sẽ
báo ngay để kịp thời xử lý.
- Duy trì địa chỉ tạm lánh đối với những nạn nhân bị bạo lực gia đình tại
trạm y tế phường (38 Phan Đình Phùng, KP2, phường Quang Vinh). Số điện
thoại: 02513.917.406.
- Trong năm 2021, trên địa bàn phường không xảy ra trường hợp bạo lực
gia đình nào.
* Về công tác thực hiện chương trình Xây dựng NSVH & gia đình
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm
2021;
Thực hiện “Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham
gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ tham gia giải quyết
một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” phường
Quang Vinh năm 2021;
* Về công tác tuyên truyền
- Phối hợp bộ phận Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh phường: thường
xuyên tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên loa phát
thanh để nhân dân được biết.
- Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam với các
nội dung sau: tuyên truyền những giá trị truyến thống tốt đẹp của gia đình Việt
nam, những giá trị nhân văn thời đại gia đình cần tiếp thu, học tập, đề cao, để
trở thành nét riêng của gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH.
- Hình thức tuyên truyền: băng rôn, pano, áp phích, đài truyền thanh
phường.
* Về đảm bảo chế độ thông tin báo cáo
- Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo định kỳ và đột xuất về các
nội dung công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.
- BC kết quả điều tra, thu thập chỉ số chung về gia đình và PCBLGĐ
bằng phần mềm thu thập thông tin về gia đình (định kỳ 6 tháng, năm).
- Hình thức tuyên truyền: băng rôn, pano, áp phích, đài truyền thanh
phường.
5. Gia đình văn hóa:
- Tỷ lệ đăng ký : 4.289/4.289 hộ, đạt 100%;
- Tỷ lệ đạt : 4.231 hộ, đạt 98,6%
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- Số hộ không đuợc công nhận GĐVH: 58 hộ (1,35%). Lý do: gia đình
có người đánh bài, gây rối trật tự công cộng, gia đình không hòa thuận,…
6. Thông tin – Truyền thông:
- Phường Quang Vinh đã sử dụng hộp thư điện tử dongnai.gov.vn. 100%
cán bộ, công chức đăng ký HTĐT.
- Cán bộ VHTT thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử dongnai.gov.vn
để truy cập các thông tin, lấy tin tuyên truyền cho nhân dân.
Tình hình cài đặt và sử dụng phần mềm mã nguồn mở đang triển khai tại
văn phòng Ủy ban phường, có 100% máy được cài đặt và 100% CBCNV biết
sử dụng.
- Hiện nay, trên địa bàn có 02 cơ sở Internet và có 11 trạm thu phát sóng
di động BTS, UBND phường thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh
doanh internet nhằm xây dựng môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh.
- Trong công tác truyền thanh, đài truyền thanh phường đã tiếp âm các
đài cấp trên, thực hiện 30 chuyên đề, số giờ phát 120 giờ. Hiện nay, Đài truyền
thanh phường có 2 máy Tăng âm 600W, 30 loa công cộng với 2 km đường dây
thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.
7. Thông tin cổ động:
Trong năm 2021 là năm tiếp tục cuộc vận động học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền “Ngày thứ bảy xanh, sạch, đẹp”
phường Quang Vinh năm 2021, chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn; bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ,
những quy định cần thực hiện trong khu vực cách ly phong tỏa, mức xử
phạt trong công tác phòng chống dịch; tuyên truyền sổ sức khỏe điện tử;
tuyên truyền tiêm chủng, hỗ trợ đường dây nóng, an sinh xã hội, y tế, Nghị
quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực
hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chỉ thị 20 ngày 23/10/2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh Đồng Nai về các biện pháp tạm thời ”Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”,đăng ký và quét mã QR bằng
ứng dụng PC-Covid; Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của
Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Luật phòng cháy chữa cháy; Luật
Nghĩa vụ quân sự; An toàn vệ sinh thực phẩm; các hành vi vi phạm trong
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hoạt động quảng cáo, VHTT-TT phường Quang Vinh thực hiện các hoạt động
thông tin cổ động như sau :
a. Cổ động trực quan:
- Làm mới 56 m2 panô đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường (nội dung
thay đổi chào mừng các ngày lễ lớn)
- Duy trì 36m2 panô đặt trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, Trạm Y tế
phường với nội dung tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa, Phòng chống
tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn TTĐT, ATGT, vệ sinh môi
trường, KHHGĐ.
- In 89,2m băng rôn tuyên truyền chào mừng Đảng, mừng Xuân, Đại hội
Đảng toàn quốc, các ngày Lễ lớn trong năm 2021, bầu cử hội đồng nhân dân
các cấp, Phòng chống dịch bệnh Covid-19, phong trào “Ngày thứ bảy Xanh,
Sạch, Đẹp”, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống sốt
xuất huyết, phòng chống cháy nổ, đăng ký NVQS.
- Trang trí 24 đợt phục vụ các lễ kỷ niệm, hội nghị, họp mặt của địa
phương.
- Trạm thông tin: Hiện nay, trên địa bàn phường có 5 trạm thông tin.
Trong đó có 1 trạm thông tin do thành phố lắp dựng trước trụ sở Uỷ ban nhân
dân phường, 4 bảng tin còn lại do 4 khu phố lắp dựng tại văn phòng các khu
phố.
b/. Thông tin lưu động :
- Thực hiện 24 lần xe cổ động tuyên truyền, cổ động sâu vào các ngõ
hẻm, đến các tổ dân phố trên địa bàn với các nội dung: tuyên truyền “Ngày thứ
bảy xanh, sạch, đẹp”, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19,
HIV/AIDS, tuyên truyền thu Thuế đất năm 2021, đăng ký NVQS, an toàn giao
thông, phòng chống tội phạm, phòng chống sốt xuất huyết,…
8. Văn hóa – Văn nghệ :
* Phòng đọc sách:
Duy trì tủ sách và phòng đọc sách với hơn 600 đầu sách gồm các loại
sách tham khảo, sách KHKT, sách thiếu nhi, sách gia đình. Hàng tháng UBND
phường đặt mua 15 đầu báo các loại. Trong năm 2021, 04 khu phố đã tự trang
bị 04 tủ sách nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách, báo của nhân dân trên địa bàn
phường, đồng thời thực hiện việc luân chuyển sách hè.
9. Thể dục Thể thao:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT phường năm 2021, do tình
hình dịch bệnh nên địa phương phải tạm hoãn tổ chức Đại hội TDTT theo
quy định.
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- Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thực
hiện theo tiêu chí mới của Tổng cục TDTT, bộ phận VHTT-TT tham mưu
UBND phường xây dựng kế hoạch về việc đăng ký tập luyện TDTT hưởng ứng
cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” năm
2021.
Kết quả :
- Tổng số dân từ 6 tuổi trở lên: 17.782
* Số người đăng ký tự chọn 1 môn để tập luyện: 11.970/17.782 (đạt
67,3%).
- Đạt sau kiểm tra : 11.499/17.782 (đạt 64,7%)
* Số người đăng ký tập luyện thường xuyên: 11.970/17.782 (đạt 67,3%).
- Đạt sau kiểm tra: 11.311/17.782 (đạt 63,6%)
* Số hộ gia đình thể thao đăng ký: 3.116/4.804 (đạt 64,9%).
- Đạt sau kiểm tra : 3.044/4.804 (đạt 63,4%)
- Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, Phòng VHTT-TT thành
phố Biên Hoà và Trung tâm VHTT-TT thành phố Biên Hòa, phường Quang
Vinh đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ
quản lý Nhà nước cũng như tổ chức các hoạt động phong trào TDTT.
- Bộ phận VHTT-TT phường kịp thời tham mưu UBND phường đề ra kế
hoạch phối hợp cùng ban ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn thực hiện
thông qua cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ
đại” phong trào TDTT tại địa phương tiếp tục được duy trì, thúc đẩy các hoạt
động thi đấu TDTT được tổ chức thường xuyên.
Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên không thể
tổ chức các giải thi đấu TDTT trên địa bàn phường.
- Các chỉ số phối hợp với nhà trường: trên địa bàn hiện nay có các trường
Tiểu học Lê Văn Tám, Trường Tiểu học Quang Vinh, THCS Hùng Vương với
tổng số 1863 học sinh, do tình hình dịch bệnh, các em học sinh phải học và
thực hành các bài tập thể chất online.
+ Số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất: 03 (100%).
+ Số trường học có tổ chức ngoại khóa: 0
+ Số học sinh đạt tiêu chuẩn thể lực theo quy định: 100%
+ Hoạt động khác:
Thể thao:
- CLB Bida
:
1
- CLB cờ tướng :
1
- CLB cầu Lông
:
1
- CLB Bóng bàn:
1
- CLB võ thuật cổ truyền
1
- CLB bóng đá
1
Tổng số :
6
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10. Thiết chế VH-TT:
- UBND phường đã triển khai xây dựng Nhà văn hóa khu phố như: Ban
hành 04 quyết định thành lập Ban chủ nhiệm nhà văn hóa và gắn biển hiệu nhà
văn hóa của 04 khu phố. Đồng thời đã trang bị các bộ cờ tướng, sách báo, cho
các khu phố thường xuyên.
11. Xã hội hóa văn hóa-thể thao và gia đình:
a. Xã hội hóa TDTT:
- 01 Câu lạc bộ Bida tổng vốn đầu tư 200.000.000;
- 01 Câu lạc bộ võ cổ truyền 17.000.000;
- 01 Câu lạc bộ cầu lông 5.000.000;
- 01 Câu lạc bộ cờ tướng 2.000.000;
- 01 Câu lạc bộ bóng đá: 12.000.000;
- 01 Câu lạc bộ bóng bàn: 20.000.000.
- VHTT 30.000.000
- Đài TT 30.000.000
- TDTT 34.000.000
- Ngân sách điạ phương cấp cho hoạt động VHTT-TDTT-GĐ
b. Xã hội hóa văn hóa:
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên không thể thực hiện xã hội hóa
văn hóa.
c. Xã hội hóa gia đình:
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên không thể thực hiện xã hội hóa gia
đình.
12. Kinh phí hoạt động :
Ngân sách địa phương cấp cho họat động VH-TT-TDTT- Gia đình:
- VHTT: 10 triệu - TDTT: 15 triệu - Gia đình: 5 triệu
II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT:
* Thuận lợi:
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ủy ban và sự
hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của ngành dọc VHTT-TT, đồng thời có sự phối
kết hợp giữa Ban ngành, Đoàn thể nên VHTT-TT phường đã có điều kiện để
duy trì và phát triển với nhiều loại hình văn hóa, thể thao, giáo dục truyền
thống, thông tin tuyên truyền, các hoạt động trong Trung tâm Học tập cộng
đồng thu hút nhiều thanh thiếu niên đến sinh hoạt tập luyện, đọc sách báo, góp
phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Hoạt động thông tin tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực, các loại
hình cổ động trực quan như băng rôn, xe cổ động, được thực hiện kịp thời, hình
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thức cũng được nâng lên, góp phần mang lại hiệu quả về mặt tuyên truyền, và
đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
Đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19,
công tác chấn chỉnh về bảng, biển hiệu, treo dán mất trật tự, mỹ quan được địa
phương quan tâm ra quân lập lại trật tự, công tác hậu kiểm từng bước chấn
chỉnh thực hiện thường xuyên theo kế hoạch đề ra nhằm xử lý kịp thời các vụ
việc vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn
ngày càng được chú trọng, đi vào chiều sâu, được cán bộ và nhân dân trong
phường hưởng ứng tham gia. Trong năm 2021 có 4/4 khu phố giữ vững danh
hiệu Khu phố Văn hóa.
Đội ngũ Tổ trưởng, tổ phó phụ trách các phong trào tại địa phương có kinh
nghiệm, cùng với cơ sở gắn bó lâu dài nên đã góp phần trong việc duy trì và
phát triển các phong trào.
* Khó khăn :
- Trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh COVID nên công tác triển khai
các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ
đề ra, làm ảnh hưởng đến các hoạt động phong trào của địa phương. Bên cạnh
đó do đặc thù về địa giới hành chính, địa phương không có sân bãi để phát triển
các môn như bóng đá người lớn, bóng chuyền… do đó ảnh hưởng đến hoạt
động văn hóa - văn nghệ và các phong trào khác.
- Việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch
covid 19 tại địa phương còn hạn chế, lực lượng Đoàn thanh niên tham gia chưa
đáp ứng về số lượng.
* Đề xuất, kiến nghị: không.
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
1. Công tác quản lý kiểm tra:
- Tăng cường quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác kiểm tra đối với các
hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và các hoạt động dịch vụ khác có liên quan
ảnh hưởng đến môi trường văn hóa, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trên lĩnh
vực văn hóa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng mội trường văn hóa tại địa
phương được trong sạch lành mạnh.
2. Văn hóa – Văn nghệ:
- Tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng tại địa
phương, đặc biệt là các đội văn nghệ khu phố văn hóa nhằm phục vụ các ngày
lễ lớn đáp ứng nhu cầu giải trí tinh thần cho nhân dân trong tình hình mới.
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- Duy trì, phát triển nhiều loại hình hoạt động CLB phù hợp với địa
phương.
- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho 04 Nhà văn hóa của 04 khu khu
phố.
3. Thông tin cổ động:
- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, tuyên truyền các quy phạm
pháp luật của Nhà nước, công tác phòng chống dịch bệnh CVID-19, củng cố
Đội Thông tin lưu động để phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương .
4. Xây dựng đời sống văn hóa:
- Xây dựng hẻm văn minh.
- Xây dựng nhà trọ văn minh.
- Công sở đạt chuẩn có đời sống văn hóa tốt .
- Có 100% số hộ đăng ký thực hiện Gia đình Văn hóa năm 2021.
5. Hoạt động TDTT :
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”, đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT tự giác trong
CBCNV, công đoàn viên ...
- Tham gia các giải do thành phố và tỉnh tổ chức.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa hoạt động TDTT, tuyên
truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư các hoạt động TDTT phục vụ
nhân dân .
Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2021 và phương hướng năm
2022 của UBND phường Quang Vinh.

Nơi nhận :

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND Tp.Biên Hòa;
- Phòng VH&TT Tp. Biên Hòa (b/c);
- Trung Tâm VHTT-TT Tp. Biên Hòa (b/c);
- Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ (b/c);
- Lưu: VT, VHXH.

Lê Thanh Tuyền

