
UBND THI XA CIXA LO CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
BCD PT "TDDKXDDSVH" VA CTGD Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S: /BC-BCD CaLô,ngày tháng0] nàm 2023 

BAO CÁO 
Kt qua thirc hin phong trào "Toàn dan doàn kt xãy dirng do'i sng van 

hóa" (TDDKXDDSVH) nãm 2022, nhim vçi trQng tam nàm 2023 

PHAN I 
NHU'NG KET QUA D1T DUOC 

I. KET QUA NO! BAT NAM 2022 

1. Chü dng xây drng k hoch, các van ban chi dao  kjp thai các hot dng, 
các mô hInh, phôi hçp tot vói các phông, ban, ngành lien quan. 

2. To chiirc tOt L hi du ljch Cira Là, L hi Cu Ngu, L hi Hoa däng 
thãp nên tn an các anh hung Lit s", L hi khinh khI câu. . .các hot dng van hóa 
nhu: Lien hoan dan ca vi Giäm CBCNYC, dan ca vi gim thu hi,iit dông dáo nhân 
dan và du khách ye tham du. 

3. Phi hcrp và t chirc các giái th thao thu hiit duçc dOng dão nhân dan tham 
gia, khcii dy phong trào toàn dan luyn tp the dic theo guo'ng Bác Ho vi dii. 

4. Chi do cácphu&ng to chirc dánh giá so' két 01 nãm triên khai thirc hin 
dê an "Nâng cao chat 1u'cng d?yi song van hóa Thj xã Cüa Là giai don 2020 — 
202 5" tü khôi, phting den Thj xã. 

6. Báo cáo kêt qua 01 näm trin khai thirc hin Kt 1un chi dao  cüa Dng 
chI Tong BI thu Nguyen Phii Trpng tai  Hi nghj Van hóa toàn quOc triên khai thirc 
hin Nghj quyêt Dii hi dti biêu toàn quôc lan thir XIII cüa Dáng. 

7. Tip tiic chi dao,  huOng dn các phuimg dang k xây drng dông h9 van 
hóa, ngö phô van minh, phuO'ng dt chuân vn minh do thj theo quyêt ctjnh 04/QD-
TTg. To chüc thâm djnh xét vâ cOng nhn 01 dông hp van hóa (DOng h9 Hoàng 
Mnh phuà'ng Nghi Thüy). 

8. Xây dirng mô hInh phông cMng bo luc gia dInh cp tinh närn 2022 ti 
khi 2, phu'mg Thu Thüy 

9. Tham muii UBND thj xã K hoich, The 1 th chüc Cuc thi sang tác các 
ca khüc viêt ye Cira Lô. 

10. T 1 khi van hóa dt cao, gia dInh van hóa, gia dInh th thao dirng 4 
du cüa tinh; gia dInh van hóa 88%; khOi van hóa 92.3%; gia dInh the thao 36%; 
s ngu'i 1uyn th thao thung xuyên 45%. 

II. CONG TAC THAM MU'U, CHI DO, HU'NG DAN 

1. Cong tác tham mull: 

- Tham muu ké hoch t chüc các hot dng mi'ing Dáng, mü'ng Xuân nãm 
2022, huó'ng din t chuc dOn nam mi ti các di tIch lich sir van hóa trên dja bàn. 
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- Tham muu K hoch tuyên truyn L hi närn 2022 và k nim 115 näm 
Du lich Cira Lô, K nim 47 nãm ngày giái phóng mien Nam thông nhât dat rnthc 
(3 0/4/1975 - 3 0/4/2022) vâ các ngày Lê k nim cüa dat nuc. 

- Tham miru Quyt djnh s 1112/QD-UBND ngày 07/01/2022 v vic thành 
1p BCD phong trào "TDDKXDDSVH" và Cong tác gia dInh. 

- Tham muu trin khai thirc hin Nghj quy& 33 gn vth D an "Nâng cao 
chat luçmg di song van boa Thj xã Cira Là giai dotn 2020 - 2025" và chi dao  các 
phông ban, phuô'ng to chirc thirc hin. 

- Ban hành Kê hoch 22/KH-BCD ngày 16/02/2022 v Hoit dng cña Ban 
chi dao  phong trào "Toàn dan doàn kêt xay dirng di song van boa" và cOng tác 
gia dInh nãm 2022. 

- Tham muu K hoch t chüc các hot dng nhân ngày Quc t Htnh phiic 
20/3; Ngày Gia dInh Vit Nam näm 2022 và Tháng hành dng Quôc gia ye Phông 
chông bao  lirc gia dInh.... 

2. Cong tác chi dio, htr&ng dan 

- Hithng dn các phtring dàng k chi tiêu xây drng danh hiu van boa näm 
2022; Hithng dan UBND cac phumg tiêp t1jc thirc hin kê hoch sO 157/KH-
UBND ngày 01/9/2017 ye vic thrc hin Nghj quyêt sO 05-NQ/TU ngày 
14/12/2016 cüa Ban chap hành Dàng b tinh khóa XVIII ye xây dimg con ngithi 
van hóa, gia dInh van boa Thj xã Ciira Là dáp irng yêu câu hi nhp và phát triên; 
Triên khai kêt 1un Hi nghj van hóa toàn quOc; Kê hoach  sO 158/KH-UBNID 
ngày 01/9/2017 ye vic triên khai thirc hin chi thj 11/CT-TTg cüa Thfi tuó'ng 
ChInh phü ye day manh  giáo diic dao  dirc, lOi sOng trong gia dInh trên dja bàn Thj 
xãCiraLô. 

- Chi dao,  hithng dn UBND các phithng tip tijc thirc hin D an "Xây 
drng di sOng van hóa Thj xã Ci'ra Là giai doan 2021 -2025" và chi dao  các 
phuông so ket 01 näm thirc hin Be an. 

- Htthng dan UBND các phuà'ng triên khai thirc hin Quyt djnh 04/QD-TTg 
hoàn thin h so de nghj cOng nhn phithng dat  chuân van minh, các co quan, don vj 
dat chu.n van hóa thành 1p to kiêm tra châm diem xét và cOng nhn. 

- HuOng dan, chi dao  UBND các phung thirc hin Nghj quyêt so 
09/2020/NQ-HDND ngày 13/12/2020 cUa Hi dOng nhân dan tinh ye mt sO chInh 
sach khen thuó'ng các danh hiu van hóa trong phong trào "Toàn dan doàn kêt xay 
drng di song van boa". 

- Thçrc hin Nghi dnh s 166/2018/ND-CP ngày 25/12/20 18 cüa chInh phü 
quy dnh thtm quyn, trInh tir, thu tiic, thâm djnh, phê duyt quy hoach, dii an bão 
quàn, tu bô, phic hOi di tIch ljch si.r - van hóa, danh lam thang cãnh. 

- Chi do xây dirng các mO hInh van hóa, các danh hiu van hóa; viêc cithi, 
vic tang, 1 hi theo np sang van boa; Phi h'p chi dao,  hu6ng dn tham gia các 
boat dng 1 hi lan nhu: To chuc tot L hi Du ljch Cua Là, Lê hi câu Ngu 
phing Nghi Hãi... 

3. Cong tác tuyên truyên, tp huãn 
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- Tuyên truyn các ngày 1 lan cüa dt nuOc, dja phuang nhu: KS'  nim 92 
nàm Ngày thành 1p Dáng Cong san Vit Nam (3/2/1930 - 3/2/2022); 67 nàm 
Ngày thây thuôc Vit Nam (27/2); Ngày Quoc tê phi nU' (8/3); Ngày thành 1p 
Doàn TNCS Ho Chi Minh (26/3); 47 näm ngày Giài phóng mien Nam (30/4); 
Ngày Quoc tê Lao dng (1/5); Ngày gia dInh Vit Nam 28/6; Ngày du ljch Vit 
Nam 09/7; Ngày Quôc khánh 02/9; Ngày MTTQ 18/11; Ngày thành 1p Quân di 
nhân dan Viêt Nam 22/12. San xuât 30 tin, bài, phóng s11, phim chuyên d phát 
trén Dài PTTH Ngh An; 50 tin, bài, phóng sir phát trén Dài Truyn thanh Cüa 
Lô; Däng tái 100 tin, bài, ânh, clip, van bàn ye du ljch trên website và mng xã hi 
ye du lich Cira Lô. To chi.rc các dat tuyên truyên tr11c quan, lông ghép vira tuyên 
truyên mrng Dàng, mi'ing Xuân vüa tuyên truyên cho du ljch Cira Lô. Treo han 
100 bang ron các loai; 400 c duoi nheo; 400 áp phIch nhô; treo 1.000 c?i t qutc, 
c dâng; 200 th hông k5' trén tat cà các trçic dung trung tam cüa thj xâ; khu vi.rc 
quàng trung BInh Minh. 

- Tp trung tuyên truyên các hoat dng van hoá, van ngh, các hot dng du 
ljch... trén 2 song phát thanh, truyên hInh và trang thông tin din t1r tong hçip. Dc 
bit là cong tác tuyên truyên näm du lch 2022; các hoat dng van boa, van ngh, 
TDTT tham gia các giãi thi dâu trong khuôn khô Dti hi TDTT. 

- Tin hành s1ra chüa, trang trI cng chào, khu hiu, pano, áp phIch trén các 
triic duO'ng chInh Thj xã, Quãng truè'ng BInh Minh. 

- T chirc 5 lap tp hun v van hóa üng xü du ljch cho các h kinh doanh du 
lich và các dôi tuçing phiic vi du lich trén dja bàn vâi so Iuçing trên 900 dôi tuçYng 
tham gia. Tham gia day dü các lap tp huân do tinh to chirc. 

III. KET QUA DiNT DU'çIC CUA PHONG TRAO 

1. Phong trào xây dijng gtro'ng Ngtrô'i tot, vic tOt và các diên hInh tiên tiên 

- Xây dirng guong " ngi.thi t&, vic t& và các din hInh tiên tin gn vôi 
th?c hin "H9c tp và lam theo tam guo'ng dto dac Ho ChI Minh" trên các linh 
v?c nhu: Nhân dao,  tü thin; San xuât kinh doanh giOi; tIch c1rc h9c tip, lao dng 
sang tao;  xay dirng gia dInh hanh  phiic; phOng chông Bao  lirc gia dInh; "ông, bâ, 
cha, mc mâu mrc, con, cháu thào hien"; 

- Xây dçrng mô hInh vic tang theo Nêp song van hOa a phuang Nghi Thu; 
tiêp tic chi dao  duy trI mO hInh tang theo NSVH a phuang Nghi Thüy, mô hInh 
phOng, chng bao  lirc gia dInh & 7/7 phuang; 6 CLB Nam giai trách nhim; 6 
CLB Phu nU tu luc; 47 CLB TDTT; 

- Duy trI và phát trin có hiu qua nhiu mO hInh lien kt phát trin kinh t grn: 
Mo hInh san xut mc, ca khI, "Ch biên hãi san phai khO" (Nghi Hài); "San xuât 
rau - cü - qua sach"  (Nghi Huang, Nghi Thu), "Bóc torn nOn say khO" (Nghi Thüy), 
"Nuôi gi hài san" (Thu Thüy), T hcp tác "Ch bien ni.rac mäm" (Nghi Hôa). Diên 
hInh: To lien kt "Bóc torn nOn sy khô" phumg Nghi Thüy dã hoc say 6,5 tan 
torn nOn say khô, giái quyt vic lam cho 93 thành viên môi thãng thu nhp tü 3,5 

dn 7 triu dng; 

- Duy tn và nâng cao cht 1ung hoat dng các CLB, to t1r quãn, các mO 
hInh xã hi hoá; Xây dmg tuyn duang "Sang xanh sach  dçp", "DuO'ng ca, dithng 
hoa", "Cong trInh bão tn hoa ciic biên"; 
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- Xây drng các mô hInh, t chirc nhiu hott dng sang tio, thiêt thirc, hiu qua 
nhu mô hInh "Biên rác thai thành san phm có Ich, thành vic Co jch", "Biên rác 
thânh the BHYT, con giông, di.thng hoa, lan di chg, "VuOn mu 1in k", , "San xuât 
sach, tiêu dñng sch; "Ngôi nhà xanh"; "mô hInh "To phii nCr tir quãn v mOi 
tru'O'ng", duy tn các mô hInh CLB "Phi nCr chung tay bão v mi tnrô'ng"...; 

2. Thrc hin cuc vn dng "Toàn dan doàn kêt xây dçrng nông thôn 
mi, do thj van minh". 

Thrc hin Kê hotch so 102- KH/MTTQ-BTT ngày 18/02/2022 v vn dng 
nhân dan phát huy n3i hrc thrc hin CVD "Toàn dan doàn kêt xây dirng nông thôn 
mdi, do thj van minh", phong trào xay dirng khu dan cu kiêu mu trên dja bàn thj 
xã näm 2022; Triên khai Kê hoch so 98/KH-MTTQ-BTT ngày 17/02/2022 ye 
vn dng Nhân dan doàn kêt tham gia "Ngày Chü nht xanh", tong dçn v sinh 
mOi truO'ng trên da bàn thj xä Cira Lô näm 2022. 

- Xây dçrng mOi 13 tuyn duing; Doan  dumg, ngO ph dçp, van minh; t 
chirc quán trit, tp huân 05 ni dung cüa cuc vn dng cho di ngfl can b c si. 

- Hoàn thành tháo d 209 ki t phI DOng ththng BInh Minh, trã laj  mt bang 
kêu goi, thu hut dâu tu dê xây dçrng biên Cira Lô xrng tam vth tiêm nãng dçp nhât 
mien Trung. Vn dng ni lirc trong Nhân dan dat  13,9 t dông, hiên 1 .250m 2 
dat, 8.3 50 ngày công, mua mi 1.43 5 thüng dmg rác dat  quy chuân, gop phân xây 
dung khu dan cu kiéu mâu, do thj van minh; xây dimg mói 217 cong trInh trên dja 
bàn dan cu; Xây dirng mi 13 don drniing "Din — Cr - Pano" trong do có 03 
dung cr "Dai doàn kêt" trong khôi có dông báo cong giáo; vn dng các h kinh 
doanh, nhà hang, khách san  lap d.t den Led chiêu sang, trang trI, dâu nôi h thông 
nuic thai thi xã. 

- Vn dng các co quan, dan vj và nhân dan tIch circ tham gia üng h, kt 
qua dat  250 triu dông h trq xãy mi duc 4 can nhà tInh nghia. 

- Trin khai, t chirc vn dng có hiu qua Chuong trInh Xuân m trao yêu 
thuang Nhâm Dan 2022 vi sO tiên vn dng cüa các co quan, dan vj, doanh 
nghip và ca nhân üng h so tiên 4n dng üng h dat  trên 2,6 t'/1,5 t' dông dang 
k; h tr? cho 2.885 1ut dM tung khó khän trong dip  têt nguyen dan Nhâm Dan; 
100% h nghèo, h cn nghèo, h gia dInh chInh sach và h khó khãn dugc nhn 
qua, h cao nht là 3 triu, h thâp nhât là 500 ngàn dông. 

- Huó'ng dn phurng Nghi Tan xay drng du?.rng "Ca - Din — Pano" di 
doàn kt tai  khi 7, khoi cótrên 78% là giáo dan. Két qua dä buy dng ducic ni 
lirc tü nhân dan dóng gop gân 150 triu dOng, xây dirng du?ing c dài han 850m, 
vói 95 cOt, tao bO mt trong khu dan cu khang trang, sang dçp, van minh và gop 
phn dam báo an ninh trt tir, giám thiêu trOm  cap vào ban dêm. Khôi 3 và khôi 4 
Thu ThCiy xay mi duqc 02 dung "Cd - Din — Pano" dai  doàn ket tOng trj giá 
135 triu dng. 

- Vn dng nhân dan tIch ci,rc tham gia các hoat dng giCr gin v sinh bão v 
mOi trumg; giao chi tiêu vn dng mua thung rae, toàn thj dã mua rnâi duc 1.435 
thCrng rae dat  quy chun, gop phn nang cao ' thuc cüa ngui dan ye cOng tác bão 
v, v sinh môi trung. NOi bt có phu0ng Nghi Hái, Nghi HOa, Nghi Thu và Nghi 
Hircing, Nghi Thüy. 
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3. Phong trào xây dçrng gia dlnh van hóa, khôi van hóa; day mnh thiyc 
hin các chInh sách cüa Bang, Nhà niró'c ye gia dlnh. 

* V xây drng gill dlnh van hóa, kh'i van hóa: 

Thrc hin Nghj dljnh s 122/201 8/ND-CP ngây 17/9/2018 cüa ChInh phü 
quy dnh ye xét tang danh hiu "Gia dInh van hOa" "Thôn van hóa", "Lang van 
hóa", "Ap van boa", "Ban van hóa", "To dan phô van hóa". Tip tic chi do 
phong trào xây dirng Gia dInh van hóa, xay dirng Kh6i ph6 van hóa gn vO'i cac 
phong trào thi duanhu: Phát triên kinh tê, xóa dói, giãm nghèo, khuyên h9c, xây 
dirng gia dInh no am, bmnh dang, tiên b vâ hnh phüc; "nuôi con khôe, dy con 
ngoan"; "ông, bà, cha, mc mu m1rc, con, cháu, thâo hin"... 

Tang ci.thng tuyên truyn nâng cao nhn thüc và ' thirc tir nguyen,  tr giác 
cüa các gia dInh trong xây dirng gia dInh van hóa; thñ'c trách nhim cüa ngui 
dan vâ näng 1irc ti,r quán cong dông khu dan cu trong qua trInh xây dirng, giü 
vüng danh hiu "Gia dInh van hóa", "Kh& van hóa". 

- T' 1 gia dInh van hóa näm 2022 dt 88%. 

- KhM van hóa dat 36/39 dt t' l 92,3%. 

- Thm djnh và d nghj cong nhn 01 dông h9 van hóa nãm 2022. 
* V thrc hin chInh sách cüa Dãng, Nhà nw&c vt gill (,nh 

- Thrc hin Chi thj s 06-CT/TW ngày 24/6/2021 cña Ban bI thu v tang 
cuing su lãnh dto cüa Dáng dôi vi cong tác xây dirng gia dInh trong tInh hInh mdi. 

- Dy manh  tuyên truyn, ph bin, giáo diic các giá trj dto düc, 1i sng, 
each 11ng xi.r trong gia dInh, giUa gia dInh vó'i cong  dông, phOng chông các t nn 
xâ hi xâm nhp vào gia dInh... 

- Chi do duy trI hott dng cüa 6 CLB Nam giOi trách nhim; 6 CLB Ph nft 
tir 1irc sinh hot 3 - 6 tháng/lân. Tiêp tiic kin toàn h thông ho trçY phOng, chông Bao 
Fçrc gia dinh trên toân Thj xa gOm 11 dja chi vth 31 thành viên; 33 dja chi tin cay a 
cong dng d giüp dO che cha nn nhân bj bo hrc gia dInh. Các v BLGD dêu dã 
duc xU 1' bang các bin pháp: gop ' trong cong dông, th pht hành chInE, giáo diic. 
Tü do lam giàm dáng k nhU'ng mâu thun, so v bo 1irc trong gia dInh. 

- 7/7 phuông tham gia boa giài các truO'ng hç'p ly hôn, 3 tru'?'ing hçip bj bo 
lirc gia dInh. 39/39 chi hi cO mô hinh "Da chi tin cay", 100% Chi hi truang các 
chi hi là thành vien ban hôa giãi cüa khôi. 

- Tham muu ban hành k thirc hin các hott dng ,nhân ngày Quc tê hnh 
phiic 20/3; Ngày gia dInh Vit Nam 28/6; Ngày Quôc te xóa bO bto lirc dôi vai 
phii nü và tré em gái 25/11 hang nam. 

- Chi dao  duy trI hoit dng cüa 6 CLB Nam giâi trách nhim;6 CLB Phi 
nü tir lirc sinh boat 3 - 6 tháng/lân. Tiêp tVc  kin toàn h thông ho trq phông, 
chng Bao  Iirc gia dInh trên toàn Thj xã gôm 11 dja chi vâi 31 thânh viên; 79 dja 
chi tin cy & cong dng d giüp d, che ch& nan  nhân bj bao  1irc gia dInh. Các vi 
BLGD dêu dã duc xr 1 bang các bin pháp: gop trong cong dOng, x& pht 
hành chInh, giáo dic. Tr do lam giám dang ké nhthig mâu thuân, so vii bao  lrc 

5 



trong gia dInh. TS'  1 sinh con thu 3 : 12,95 (tang 0,47% so vâi c11ng kS'  2021), 
trong do can b dàng viên là 18 tnring hçip. T5i 1 tang dan so tir nhiên: 0,98. 

4. Phong trào xây diyng co' quail, do'n vj, doanh nghip ctit chuân VH 

- Thirc hin t& Thông tu 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/8/2014 cüa Bô 
Van hóa, The thao va Du ljch quy djnh chi tiêt tiêu chuân, trInh tir, thu tiic xét và 
cong nhn" Co quan dat  chuân van hóa, don vj dat  chuân van hóa, doanh nghip 
dat chuân van hóa" và hung dn cüa LDLD Tinh; 

- ?uy trI và phát huy danh hiu dat  chun van hóa cüa các don vj; tip tiic 
hiió'ng dan vic däng k, xây dirng co quan, don v, doanh nghip dat  chuân van boa. 

- D tip tiic phát buy và nâng CO Chat 1ung phong trào xay drng d?i sang 
van hóa trong CC Co quan, don vj, doanh nghip; Ban Chi dao  dâ Ban hành các 
van bàn chi dao,  huO'ng dan vic dang k, xây dmg Co quan, don vi,  doanh nghip 
dat chuân van boa. Den nay dã Cong nhn dugc 53 CO quan, don vj doanh nghip 
dat chuân van boa. 

Qua Cong tác chi dao  Va to chrC phong trào dâ nâng cao nhn thüc Va Co táC 
dng tICh C11C ti tu tithng chInh tn, thirc rèn luyn phân dâu cüa môi Can b 
dàng viên, CNVC, LD dông thai tao  ra không khI thi dua thirc hin dan chu, lôi song 
phong CáCh lam viêc van minh, mOi trung sach  dp trong mi CQ, don vj. 

Duy trI và phát buy danh hiu dat  chuan dông h9 van boa trên dja bàn Thj 
xâ. Nãm 2022 huâng dan cho 2 dOng h9 xây dirng dông h9 van boa; qua thâm 
djnh xét và dê nghj Cong nhn 01 dOng h9 dat  chuân dOng h9 van hóa nam 2022. 

5. Xây dirng phurô'ng dit chuãn Van minh do thj 

Thirc hin Quyt djnh s 04/2022/QD-TTg ngày 18/02/2022 Cua Thu tuOng 
ChInh phü ban hành Quy djnh tiêu chi, trInh tir thu t1ic xét COng nhn dat  chuân 
van minh do thi; Thuc hin Cong van so 495/VHCS-NSVH ngày 23/6/2022 cüa 
Sâ VHTT ye vic hung dn thirc hin Quyêt dnh so 04/2022/QD-TTg; Cong van 
sO 2646/UBNID-VX ngàyl 8/4/2022 cüa UBND tinh Ngh An ye vic triên khai 
thrc hin Quyêt djnh so 04/2022/QD-TTg. 

UBND thi xa dã ban hành Huiing din s 04/UBND-VH thirc hin Quyt djnh 
so 04/2022/QD-TTg ngày 18/2/2022 ctia Thu tithng ChInh phü ban hành quy dnh 
tiêu chI, trinh tir thu tiic xét cong nhn phung, thj trân dat  chuân do thj van minh. 

6. Gãn vic thçrc hin phong trào "TDJJKXDDSVH" vói các cuc vn 
dng khác nhtr "xóa doi, giãm nghèo", " Den o'n dáp nghia", thyc hin nêp 
sOng van minh trong vic curi, tang, lê hi. 

* Cong tác xóa dói, giãm nghèo 

- Thirc hin chi trà tin Tt cüa Tinh cho 122 h nghèo nhân dp Têt 
Nguyen dan nàm 2022 vi tOng kinh phi là: 18,3 triu dOng. 

- Cp 122 giy chung nhn h nghèo, 409 giy chü'ng nhn h cn nghèo. 

- T chuc Doàn Lãnh dao  Thj xA di tang thãm hOi, tang qua 20 h gia dInh 
nghèo tai  xã Nghia Th9, huyn NghTa Dan vi tong so tiên qua: 14.000.000 dông, tang 
70 b bàn, ghê cho Nba van bOa xóm Tnông, xã Nghia Th9 trj giá: 80 tniu dOng. 
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- Tham muu UBND Thi xã ban hânh quyt dnh kin toàn Ban chi dao  giãm 
nghèo cap Thi và kê hoch triên khai cong tác giãm nghèo näm 2022. 

* Cong tác dn o'n dáp nghia 

- Trin khai chi trá tin trçl cp hang tháng qua H thng Biru din các 
phumg cho khoãng 1.069 dôi tuçlng chInh sách nguè'i có cong näm 2022 vâi tong 
so tiên: 24,02 t' dOng; 

- Chi trá qua Têt, qua ngày TBLS 27/7 cho 3.863 di tugng chInh sách 
ngu?i có cong vi tong so tiên: 1.188 triu dOng. 

- Tham mini UBND Thj xã trIch ngân sách th xâ to chtrc Doàn Iãnh do 
di thäm và tang qua 74 h gia dInh chInh sách ngithi có cong tiêu biêu djp Têt 
Nguyen dan Nhâm Dan 2022, ngày TBLS 27/7 vi so tiên: 88,8 triu dng. 

- TO chic Hi nghj Biu duang Ngithi có cOng tiêu biu vâ các tp th& cá 
nhân có thành tIch trong cong tác "Den on dáp nghia" nhân dip kS' nim 75 näm 
ngày Thuong binh 1it s5'. 

* Thy'c hin nê'p st4ng van hóa trong vic cithi, vic tang, íê h3i 

- Tiêp tiic chi d?o  thirc hin Chi thj so 05/CT-TTg ngày 09/2/20 18 cüa Thu 
tithng ChInh phü ye vic day mnh vic thrc hin nêp song van minh trong vic 
crni, vic tang. Không rãi yang ma, tiên am phü d9c ththng dim tang den nghTa 
trang. Kêt qua thrc hin: Hin tuçlng dam tang rái yang mA, tiên am phü dcc các 
tr1ic drning chInh den nghia trang da duqc châm dirt. 

* Xây drng á'ng xü' van hóa, van minh trong hoçit d3ng lê hi và du ljch: 

- Cong tác to chirc lê hi dam bão diing quy djnh cüa B VHTTDL; dAm 
bAo an ninh trât tu, an toàn xA hi và v sinh mOi trueing. 

- Tp trung quán trit tuyên truyn, k cam kt thirc hin "5 không"; tAng 
cuing các bin pháp nhAm hn chê tInh trtng lAm mat v sinh môi trithng cAnh 
quan do thj... 

- T chirc kim tra, qua do dng viên khIch i tht cA cAc nhà hAng tip t1lc 
phn du giI vüng danh hiu và tiêp t11c xAy dirng nhà hang dt chuAn vAn minh 
các nAm tip theo, to nên tAng dê phát triên vAn hóa du ljch. 

7. Xây dirng thiêt chê van hoá - the thao tüng btrO'c dit chuânnhäm 
dáp üng yêu cu phát triên các ho,t dng van hóa & co' s&. Phát triên sâu 
rng phong trào VH, van ngh, the thao quân chüng & co' s&: 

- 100% phuO'ng da quy hoch dt d xây dyng thit ch vAn hoA. CAc 
phung da huy dng t& ngun tiir nhân dan, các thAnh phân kinh tê vA ho trg ngân 
sách dja phu'o'ng dê xây dirng co s& vtt chat và mua sAm phuong tin hot dng 
vAn hoA. 

- Hin tai  39/39 khôi cO nhá vAn hOa. 7/7 phung có thi& ch VHTT-TT, 
trong do có 5/7 phuOng có thiêt ché VHTT-TT co bAn dt chuân, t' 1 71.4 %. 7/7 
phi.thng có h thng truyên thanh FM vfñ 166 ciim/34 1 ba dáp ung yeu câu dua 
thông tin 4 cp v co si, dc bit mt so phumg dA dâu tu nâng cAp h thông 
thng truyn thanh bAi bin nhu phung Nghi Thu, Thu Thüy; 7/7 phi..thng có 
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diem biru then van hoá Va nhà van hoá phuing; các Co quan, doanh nghip, các 
nhà nghi khách sn lrn và tru'Ong hpc dêu có các cong trInh phiic vii VHTT - TT. 

- Phi hap, däng cai t chüc giài bong chuyn trong nhã, giái bong chuyên 
bâi biên, Karatedo và thành lap dôi tuyên tham gia thi dâu mon bong bàn, 4t, câu 
lông, then kinh, boi, c vua, kéo co, bi sat, bong chuyên trong nhà, bong chuyên 
bAi biên trong khuôn khô Dai  hi TDTT tinh Ngh An lan thir IX doàn Cira Là 
giành duoc 08 buy chuong yang, 06 buy chuong bc Va 05 huy chirong dOng. 

- T chirc giái thi d.0 C ngui chào mrng Lê hi du ljch Ci'ra Là vâi 
18 4n dng viên den ti các phumg trên dja bàn thj xã Cfra Là. 

- Tham gia giãi Bong dá Thiu niên — Nhi dng Cip Báo Ngh An thn thir 
24 näm 2022 vi 02 di tham gia. 

- Tham gia hi thao ngành Van hóa và Th thao toàn tinh vi 2 di kéo co 
và bong chuyen. Kêt qua dt huy chuang bc mOn kéo CO. 

- To chuc giái bong chuyen nam Cira Lô mi rng vOi 9 di tham gia. 

- To chirc gài dua xe dp m& rng ln thir nht tranh Cup Hoa CÜC Biên vth 
han 400 VDV den tiir 32 CLB trong Ca nuâc. 

- Duy tn các lap: Bcii, Câu lông, bong chuyn, bong r, bong dá và l&p vo 
thut Karate. 

- T l gia dInh Th thao dit: 36 %. 

- T' l ngui tp luyn TDTT thung xuyên dat: 45%. 

III. HiN CHE, NGUYEN NHAN 

1. Hçin chi: 

- Cong tác tuyên truyên các phumg Co triên khai nhimg thiu lien tiic và ci 
the, do vy ngui dan Chua näm hét duc ni dung CáC quy djnh ye xây dçmg nêp 
song van van boa, van minh do thj dê thrc hin. 

- Chua xây dmg duçic nhiu mO hInh dim ho?t dng CO chat luçng d nhân ra 
din rng; nhn th1rC ye ni dung, tam quan tr9ng cüa phong trào mt sO cap i:iy, 
chrnh quyên da phuong và mt b phn nhân dan cOn hn chê, dn den chua quyêt 
1it trong cong tac Chi dto và triên khai thirc hin; sr phOi hap giUa Cac ngành, doàn 
the có lüc, CO noi chua Ch.t chë, chua phát huy duçic sirC mnh tOng hap cüa toàn xã 
hi tham gia hithng ü'ng phong trào; COng tac kiêm tra, don dôc CO SO chua thuèng 
xuyên, lien tiic. Hott dng cua cac Câu lc b chua dêu, Chua thu?mg xuyên. Mt sO 
CLB nhu: "Nam giâi trách nhim", "Phii nü' tir hrC" chua duçc duy tn t&. 

- Vic bInh xét danh hiu gia dInh van boa mt s kMi vn cOn mang tInh 
hInh thirc, chua di sâu vào thirc chat, kêt qua bInh xét dOi lüc chua khách quan và sat 
vi tInh hInh thirc tê nên khOng phát huy duc ' thrc tir giác, tinh than, trách nhim 
cUng nhu sr phn du cUa nhân dan trong vic thirc hin CáC tiêu chI xây dmg gia 
dinh van boa cUng nhu xây dimg khôi, to dan phô van hóa. 

- Cong tác xã hi hóa huy dng các ngun lirc xã hi tham gia xây dirng các 
thiet chê van hóa - th thao, nhât là xây dimg Nba van bOa khôi con gp khó khan; 
nang içrc và trInh d chuyên mOn, nghip vi1 cüa mt b phn Can b lam cong tác 

8 



van hóa chua tuing x1rng vi yêu cu, nhirn vii trong tInh hInh mth; Mt so chua 
kip thôi nAm vftng nhthig quy dinh, hithng dn mi dê triên khai thirc hin; cong tác 
thông tin, báo cáo con chm, thiêu. 

- Mt s thành viên Ban chi do Thj xã Va CC phumg chua dành thai gian dê 
giám sat, kiêm tra, don dôc vic thirc hin phong trào các don vi dugc phân cOng 
phçi trách; Thirc hin báo cáo chua kip th?yi. 

2. Nguyen nhân: 

- Nhn thü'c cüa mt b phân nhân dan v mic dIch, yêu cu, ni dung và tm 
quan tr9ng cüa phong trâo "Toàn dan doàn kêt xây dirng d?i song van boa gàn vâi 
xây dmg dO thj van minh" cOn chua day dü, sâu sac. 

- Di ngü can b chuyên trách van hóa a co sâ con kiêm nhim, có sir thay di 
nhân s11, mt b phn chua chju kho hoc tap, trau dOi kiên thirc, k nàng nghip vij, 
lam vic thiêu tInh khoa h9c nên ánh hu&ng den cong tác tham muu và to chirc thrc 
hin, ânh huOng den kêt qua phong trào. 

- Ban Chi dao  phong trâo mt s phu'Ong chua thirc sir sâu sat, quan tam, don 
dôc, nhäc nho thirc hin, con phó mc cho can b chuyên trách van hóa nên mt so 
nhim vii chua thirc hin tOt nhu: Thu thp xir 1 thông tin, so 1iu, phát huy vai trô 
các ban, ngành thânh viên BCD, thuc hin cOng tác báo cáo... 

PHAN II 

CHI TIEU, NHIIM VJ TRQNG TAM NAM 2023 

1. Tp trung chi do dê dt các chi tiêu Cif ban 

-GiadInhvànhóa: 88% 

- T lê khi van hóa: 94.9 % 

- T 1 phi.thng CO thit ch VHTT-TT: 7 1,4% (5/7 phiiang) 

- T 1 gia dInh th thao 36.2 % 

- S ngu0i luyn tp th thao 45% 

- Xét vâ cOng nhn 1 phuO'ng dt chuân van minh dO thj; 

- Xét vâ cOng nhn 1 - 2 dông h9 van hóa; 1 — 2 co quan van boa 

- Xây drng 3 - 5 mô hInh nhâ hang dt chun phiic vii du khách du ljch; 

- T chic các hoat dng VHTT t?i  nhà van hóa khôi tfx 3 - 4 hot dng/nãm; 
Nhà van hóa phuO'ng t& 4 - 5 hot dng/näm; 

- Xây dirng 7 — 8 khu dan cu kiu mu 

2. Nhim vi.i, giãi pháp 

2.1. Nhim vy 

- Nâng cao vai trO, trách nhim cüa cp üy, chInh quyn, nguai dirng du 
các cor quan, dornvj, dja phuang dôi vâi phong trào TDDKXDDSVH nói chung và 
vic nâng cao chat luçng danh hiu van hóa nói riêng. 
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- Tp trung chi dto trin khai thrc hin D an nâng cao chat luçmg di song 
vAn hóa thj xA giai doin 2021 — 2025, Dê an nâng cao chat luçmg cci so lu'u trü du 
lich, nhà hang trên dia bàn thj xã Cira Lô giai don 2021 - 2025. 

- Tang cuOng sr phôi hp cüa các cp, các ngành và doàn th trong hot 
dng to chOc các hi thi, to chOc các hot dng chào muing k nim các ngây 1 
iOn cüa dan tc, phát dng sâu rng phong trào thi dua yêu nuOc. 

- Tip tic chi dto dy mtnh Cong tác tuyên truyên ye m1ic dich, nghl'a cüa 
phong trào; các chü truong, chInh sách cüa Dáng, pháp li4t cüa Nhà nuOc, nhât là 
nhrng cci chê chInh sách ye dâu tu xây dirng các thiêt chê Van hóa - The thao dat 
chuân, chInh sách ye cOng tác gia dInh va phông chông BLGD. Vn dng ngun 
1irc xà hi hóa cho hoit dng vAn hóa the thao. 

- Tip t1ic chi dao,  triên khai dánh giá vic thirc hin Quyt djnh s 
97/2014/QD-TJBND ngày 19/12/2014 cUa UBND tinh ye vic xây dirng Va cong 
nhtn xã, phuOng, thi trân có thiêt ché van hóa — The thao dat  tiêu chI chuân cüa 
Bô VHTTDL; Triên khai thirc hin Nghj djnh 122/ND - CP ngày 17/9/2018 Quy 
djnh ye xét tang danh hiu "Gia dInh vAn boa"; "Thôn vAn hóa", "Lang van hóa", 
"Ap van hóa", "Bàn van hóa", "To dan phô van boa". Quyêt djnh so 22/2018/QD-
TTg ngày 08/5/20 18 cüa Thu tuó'ng ChInh phU ye xây dirng, thirc hin huo'ng ithc, 
quy ixOc. 

- Tiêp t11c huOng dan UBND các phuèng Thirc hin Thông tu 07/201 7/TT-
BVHTTDL ngày 29/12/20 17 cüa Bô VAn boa, The thao và Du ljch quy djnh ye 
vic thu thp, báo cáo thông tin ye gia dinh và phông chông bao  lirc gia dInh; 
Quyêt djnh so 04/2022/QD-TTg ngày 18/2/2022 cüa Thñ tuO'ng ChInh phü ban 
hành quy djnh tiêu chI, trInh tir thu tiic xét cOng nh.n phuOng, thj trân dat  chuân 
do thj vAn minh. 

- Tham muli k hoach, chi dao  t chirc "Ngày hi Dai  doAn kt toàn dan tc 
(Ngày 18/11) gan vOi vic cong bô Quyêt djnh cüa Chu tjch UBND phuOng cOng 
nhn gia diiili van hóa; Quyêt djnh cüa Chü tjch UBND Thj xA cOng nhn phuOng dat 
chun VMDT; cci quan, don vj, doanh nghip dat  chuân vAn hóa, khôi van hóa và 
biêu duong gia dInh vAn boa vào "Ngày hi Dai  doân kêt toàn dan tc". 

- Tiêp tiic thirc hin Chi thj s 06-CT/TW ngày 24/6/202 1 Ban bI thu v 
tang cuOng sir lAnh dao  cüa Dãng dOi vOi cOng tác xây dimg gia dInh trong tInh 
hInh mOi; HuOng dn so 15-HD/BTGTW ngày 21/7/2021 cüa Ban tuyên giáo 
trung ucing triên khai thirc hin Chi thj sO 06-CT/TW ngày 24/6/202 1 Ban bI thu 
v tAng cixO'ng si.r lAnh dao  cña Dáng dOi vOi cOng tác xây dirng gia dinh trong tInh 
birth mOi. 

- Tiêp tic nhân rng các mO hInh có hiu quA vA tng kt cOng tác xây dirng 
mO hInh 0 cci sO. 

- XAy dirng thi xA Cua Lô là dan vj diên hInh, kiêu mu ye an ninh, trât tu 
vA vAn minh do thj. 

- Tip tiic cuc 4n dng "Toàn dan doàn kt xây drng nông thôn mOi, do 
thj vAn minh" "Qu vi ngu0i nghèo", " Den an dáp nghia", day manh  cOng tác 
chAm soc sOc khoè nhân dan, cong tAc dan sO, gia dInh vA tré em; cong tác phông 
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chông tê nan xã hôi, ye sinh rnôi truô'ng và giâm ti 1 h nghêo... Chü trng Xay 
dirng các mô hInh, diên hInh tiên tiên trong phong trào. 

- Kim tra, thm djnh và d nghj cong nhn rnO hInh nhà hang dat  chuãn 
phiic vu du khách du ljch;, "Dithng xanh, sach, d9p", "Khi van hóa", Phi.rè'ng dat 
chuân van minh do thi; 

- Phát trin phong trào th diic th thao, tham gia tIch circ phong trào the 
thao quân chüng, chii tr9ng den các giãi the thao nhàm dat  thành tIch cao han. 

2.2. Giãi pháp 

- Dy rnanh cong tác tuyên truyn, nâng cao nhn thirc cüa can bô, dãng 
viên và nhân dan ye vj trI, vai trô và tam quan tr9ng cUa phong trào 
TDDKXDDSVH gAn vi xay dirng do thj van minh. To chirc quán trit sâu sac và 
triên khai thirc hin nghiêm tüc có hiu qua các van bàn mâi ban hânh cüa các cap 
ye phong trào. 

- Tang cithng cong ,tác phM hap chi dao, kim tra, don dc cña các thành 
viên Ban chi dao  Thj xã dôi vó'i phithng duqc phân cOng phii trách, dông thôi tang 
cithng phOi hçp giQa các ngành dê chi dao  có hiu qua. 

- Vic dánh giá xp Ioai  thi dua cui nãm cüa các phithng phãi gn vOi kt 
qua thirc hin phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng di song van hóa", nhât là 
xây drng gia dInh van boa, khôi van hóa, xây dirng thiêt chê van hóa — thông tin — 
the thao dat tiêu chI chuân cüa Bô VHTTDL. 

- Tiêp tVc  day  manh  xã hi hóa các hoat dng van hóa, xây dçrng các mô 
hInh, diên hinh van hóa. To chirc dánh giá nghim thu, cong nhn các mO hInh, 
diên hInh dâ xây drng và tuyên truyên nhân rng thành phong trào. 

- To chirc tp huân, bM duô'ng nghip vii cho di ngü can b van boa, thông 
tin, the thao toàn Thj xã. 

- Hung dn và to chirc kim tra, dánh giá và tOng kêt phong trào näm 2022 
gan vâi lam tot cong tác thi dua, khen thithng dôi vi các tp the, cá nhân có nhiêu 
thành tIch xuât sac trong chi dao,  thirc hin phong trào. 

Trên day là báo cáo kt qua chi dao,  thirc hin phong trào TDDKXDDSVH 
và cOng tác gia dInh näm 2022, Nhim vii tr9ng tam nãm 2023 cüa Ban chi dao 
phong trào TDDKXDDSVH Th xA Ctra Lô./. 

Noi nhân: TM. BAN CHI Di0 
- BCD PTr Tinh; TRU0NG BAN 
- S VHTT; 
- Thrn5'ng trirc Thj üy; 
- Chñ tjch, các PCT Thi xã; 
-BTGThjiy; 
- Các thãnh viên BCD Thi xä; P110 CHU TICH UBND 
- UBND phuèng; Hoàng Van Phüc 
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