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BÁO CÁO 

Công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao, vui chơi giải trí và Hội xuân Tân Sửu năm 2021 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND, ngày 17 tháng 9 năm 2020 của UBND 

huyện Bạch Thông về việc tổ chức Đại hội thể dục, thể thao các cấp huyện Bạch 

Thông lần thứ VII, 2021; 

 Thực hiện Văn bản số 28/UBND-VHTT, ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Ủy 

ban Nhân dân huyện Bạch Thông về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ,TDTT, vui chơi, giải trí, Lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; 

 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covit - 19; 

 Thực hiện Công văn số 209/CV-UBND, ngày 02/02/2021 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống 

dịch Covit - 19. UBND xã Lục Bình báo cáo công tác quản lý và tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội mừng xuân Tân Sửu năm 2021 

như sau:  

 1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện: 

 - Ủy ban Nhân dân xã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND, 

ngày 04 tháng 01 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội TDTT xã Lục Bình, lần thứ III 

và tổ chức Hội xuân năm 2021 đã họp triển khai đến 08/08 thôn trên địa bàn xã 

cùng tham gia thực hiện. 

 - Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND  ngày 12 

tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT xã Lục Bình, lần 

thứ III và tổ chức Hội xuân Tân Sửu năm 2021; 

- Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND  ngày 22 

tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT xã Lục Bình, lần 

thứ III và tổ chức Hội xuân năm 2021 

- Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 26 tháng 

01 năm 2021 về việc ban hành Điều lệ Đại hội TDTT xã Lục Bình, lần thứ III năm 

2021. 

 - Tổ chức họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giao nhiệm vụ cho các thành viên 

trong BTC, Tổ giúp việc đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ: chuẩn 

bị sân bãi, các điều kiện đảm bảo tổ chức Hội xuân và Đại hội TDTT, tăng cường 

công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã và khẩu hiệu, băng zon 

tuyên truyền tại các khu tập trung đông dân cư. 
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2. Kết quả thực hiện: 

- Về công tác tuyên truyền: Thực hiện Công văn số 51-CV/BTGHU, ngày 

04/01/2021 

của Ban Tuyên giáo huyện Bạch Thông về việc Định hướng công tác tuyên truyền 

tháng 01 

 và tháng 02 năm 2021;  Văn bản số 28/UBND-VHTT, ngày 08 tháng 01 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, TDTT, vui chơi, giải trí, Lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. 

+ Số lượng tin, bài trên sóng truyền thanh: 190 bài 

+ Số lượng buổi tuyên truyền lưu động tại cơ sở: 0 

+ Số lượng băng zôn khẩu hiệu, pa nô, cờ phướn: 05 cái băng zôn 

+ Các hình thức khác: Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid - 

19, Đại hội Đại biểu toàn quốc; Đại hội TDTT  lần thứ III xã và Hội xuân xã Lục 

Bình qua các kênh như MTTQ, các đoàn thể xã, thôn trên địa bàn. 

- Về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng đảng, mừng xuân: Công 

tác luyện tập các tiết mục Văn nghệ chuẩn bị Hội xuân và chào mừng thành công 

Đại hội Thể dục thể thao được các thôn và các cơ quan đơn vị trên địa bàn quan 

tâm và hưởng ứng, tham gia đông đảo. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh covid-

19 và để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh UBND xã Lục Bình đã ban 

hành Thông báo số 06 ngày 03/2/2021về việc không tổ chức Hội xuân Tân Sửu 

2021. 

- Về tổ chức các hoạt động TDTT: Kế hoạch 01/KH-UBND, ngày 04 tháng 

01 năm 2021 của UBND xã Lục Bình về việc tổ chức Đại hội TDTT lần thứ III xã 

Lục Bình, và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu  năm 2021 

được ban hành và triển khai đến các thôn và các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã, các 

nội dung được đông đảo Nhân dân hưởng ứng và  đăng ký tham gia các môn thi đấu 

với nhiều nội dung theo Kế hoạch BTC hội xuân đề ra, qua tổng hợp đăng ký tham 

gia thi đấu các môn TT từ các thôn và các đơn vị trên địa bàn xã có 210 vận động viên 

đăng ký thi đấu. Trong các môn thi đấu được Tổ chức tại Đại hội TDTT xã Lục Bình 

gồm: Bóng chuyền Da; Bóng chuyền hơi Nam; Bóng chuyền hơi Nữ; Kéo co nam - 

Nữ ; Đẩy gậy; Cờ tướng, Diễu hành biểu dương các lực lượng vũ trang . 

- Về quản lý và tổ chức Lễ hội: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đã chủ động xây 

dựng các phương án bảo đảm An ninh trật tự, An toàn xã hội; đảm bảo ATTP, vệ 

sinh môi trường; và chủ động công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Công tác xã hội hội hóa: Đơn vị đã thành lập các tổ, nhóm để vận động 

công tác xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn tuy nhiên 

do ảnh hưởng của dịch bệnh nên BCĐ, BTC thống nhất dừng vận động xã hội hóa. 



3 

 

- BTC chủ động Thông báo sô 01/TB-BTC, ngày 04/01/2021 về việc Không 

tổ chức Đại hội TDTT lần thứ III xã Lục Bình và Hội xuân Tân Sửu năm 2021 để 

đảm bảo công tác Phòng chống đại dịch Covid – 19, xã đã chủ động tuyên truyền 

thông báo đến Nhân dân 8/8 thôn trên địa bàn xã biết. 

3.  Những khó, hạn chế: 

- Khó khăn trong công tác lựa chọn sân bãi địa điểm tổ chức Đại hội TDTT 

và tổ chức Hội xuân. 

- Kinh phí dành cho tổ chức Đại hội TDTT cấp xã còn rất nhiều hạn chế. 

- Nhiều thôn không có sân bãi luyện tập các môn thi đấu mang tính tập thể, 

Khó khăn trong việc tìm vận động viên tham gia các môn Thể thao, do một số 

thanh niên đi làm ăn xa phải ở lại tại nơi làm việc do đại dịch Covid – 19 diễn biến 

phức tạp;  

4. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị cấp trên cân đối ngân sách cấp thêm kinh phí hỗ trợ cho cấp xã để 

thuận lợi hơn trong việc tổ chức Đại hội TDTT cũng như các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ của đơn vị. 

 Trên đây là báo cáo công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí và Hội  xuân Tân Sửu năm 2021 của 

UBND xã Lục Bình/. 

 
Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện Bạch Thông; 

- TTVH huyện Bạch Thông; 

- TT Đảng ủy; HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

* Gửi bản giấy: 

- Lưu VP. 
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