
BÁO CÁO
Kết quả công tác xây dựng Làng văn hoá giai đoạn 2020 - 2022

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BKTXH ngày 30/8/2022 của Ban Kinh tế - 
Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang về việc Thành lập đoàn giám sát 
chuyên đề về kết quả công tác xây dựng Làng văn hóa, Khu dân cư văn hóa giai 
đoạn 2020 - 2022 và Kế hoạch số 38/KH-BKTXH ngày 30/8/2022 của Ban Kinh tế 
- Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang về việc Giám sát công tác xây dựng 
Làng văn hóa, Khu dân cư văn hóa giai đoạn 2020 - 2022.

Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải báo cáo kết quả công tác xây dựng làng văn 
hóa giai đoạn 2020 - 2022 như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG
- Xã Ninh Hải nằm phía Nam tỉnh Hải Dương và phía Tây Bắc huyện Ninh 

Giang, cách thị trấn Ninh Giang khoảng 7km, có tuyến đường tỉnh lộ 396c chạy 
qua xã.

+ Phía Bắc giáp xã Đông Xuyên.
+ Phía Nam giáp xã Hồng Phong và Hồng Dụ.
+ Phía Đông giáp xã Hồng Dụ và xã Tân Hương qua consông Dầm.
+ Phía Tây giáp xã Kiến Quốc. 
- Tổng diện tích đất tự nhiên 544,28 ha; trong đó diệntích đất nông nghiệp 

chiếm 302,4 ha. Xã có 3 thôn, dân số trên 7505 nhân khẩu, sản xuất chủ yếu là 
chuyên canh cây lúa.

- Ninh Hải là xã thuần nông, nghề chính là sản xuất nông nghiệp. Hiện tại xã 
đanghình thành những vùng lúa tập chung cho năng xuất, chất lượng cao, bền 
vững. Để sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụngcác tiến bộ 
khoa học kỹ thuật cho năng xuất, chất lượng cao vì vậy Ninh Hải phấnđấu đến năm 
2025đạt xã Nông thôn mới nâng cao; đặc biệt là đẩy nhanhquy hoạch vùng lúa tập 
trung cho năng xuất, chất lượng cao và xác định nôngnghiệp là nền tảng để đẩy 
mạnh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ,nhất là đẩy mạnh dịch vụ nông 
nghiệp để giảm tỷ trọng nông nghiệp đúng theotiêu chí của Chính phủ về nông 
nghiệp.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG VĂN HOÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH HẢI

Số:        /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Ninh Hải, ngày 23 tháng 9 năm 2022
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1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

(TDĐKXDĐSVH) mà trọng tâm là xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, 
duy trì và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa đã được triển khai sâu rộng từ trong 
Đảng, chính quyền, tới các đoàn thể trong xã được nhân dân đồng tình hưởng 
ứng. Phong trào đã phát huy được mọi nguồn lực trong cộng đồng xã hội, làm 
khởi sắc đời sống văn hóa ở thôn, khu dân cư.

- Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành nhiều nghị quyết để chỉ đạo Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và xây dựng Gia đình 
văn hóa, làng văn hóa, duy trì và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa nói riêng.  
Hàng năm, UBND xã đều ban hành kế hoạch xây dựng các danh hiệu văn hóa để 
chỉ đạo các thôn thực hiện; UBND xã, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” 
xã đã thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo các thôn đăng ký xây dựng các 
danh hiệu văn hóa. 

- Ban chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" hoạt động có hiệu quả; thường 
xuyên kiện toàn khi có thay đổi về nhân sự; BCĐ phân công cụ thể cho các ủy viên 
thường trực phụ trách các thôn và các thành viên để thường xuyên đôn đốc, hướng 
dẫn các thôn triển khai thực hiện phong trào. 

- Ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường phối 
hợp trong phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, duy trì và giữ 
vững danh hiệu Làng văn hóa; thường xuyên tuyên truyền vận động các tầng lớp 
nhân dân tham gia xây dựng danh hiệu Làng văn hóa. Ủy ban MTTQ xã và UBND 
xã đã xây dựng được chương trình phối hợp cụ thể để đẩy mạnh thực hiện phong 
trào TDĐKXDĐSVH.

- Định kỳ thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra các danh hiệu văn hóa 
theo đúng quy định. Hàng năm duy trì tốt việc tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 
phong trào “TDĐKXDĐSVH” và định kì 3 năm 1 lần trao giấy khen công nhận 
danh hiệu Gia đình văn hóa tại xã.

- Ngày 01/8/2021 Đảng uỷ xã Ninh Hải ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐU 
về Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ninh Hải khóa XXXI nhiệm kỳ 
2020-2025 Xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa xã Ninh Hải giai đoạn 
2020-2025; tầm nhìn năm 2030.

- Ngày 08/01/2020 UBND xã Ninh Hải đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch số 
01/KH-UBND ngày 08/01/2020 về “Triển khai công tác xây dựng Gia đình văn 
hóa, Làng văn hóa trên địa bàn xã Ninh Hải năm 2020”.
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- Ngày 29/9/2020 Ban chỉ đạo “TD ĐKXD ĐSVH” xã Ninh Hải xây dựng 
Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 29/9/2020 về “triển khai việc bình xét gia đình văn 
hoá, làng văn hoá năm 2020 theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP”.

- Ngày 31/12/2020 UBND xã Ninh Hải đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch số       
30/KH-UBND ngày 06/01/2020 về “Triển khai công tác xây dựng Gia đình văn 
hóa, Làng văn hóa trên địa bàn xã Ninh Hải năm 2021”.

- Ngày 07/10/2021 Ban chỉ đạo “TD ĐKXD ĐSVH” xã Ninh Hải xây 
dựng Kếhoạch 02/KH-BCĐ về Hoạt động của Ban chỉ đạo phòng trào toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Ninh Hải năm 2022.

- Ngày 01/3/2022 Ban chỉ đạo “TD ĐKXD ĐSVH” xã Ninh Hải xây dựng 
Kếhoạch 01/KH-BCĐ vềTriển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Ninh Hải, giai đoạn 2022 – 2025.

- Ngày 02/3/2022 Ban chỉ đạo “TD ĐKXD ĐSVH” xã Ninh Hải xây dựng 
Kế hoạch 02/KH-BCĐ về Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựngđời sống văn hóa” năm 2022.

2. Công tác tuyên truyền
- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” xã đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là tuyên truyền Nghị quyết số 33-
NQ/TW ngày 09/6/2015 Hội nghị lần thứ IX  Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/11/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) 
về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định 
số 22/2018/QDĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực 
hiện hương ước, quy ước; Nghị định 122/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ về  tuyên 
truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống Đài truyền thanh xã về về mục đích, 
yêu cầu trong việc xây dựng Gia đình văn hoá, Làng văn hoá theo Nghị định 
122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ nhằm phát triển toàn diện trên 
tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, truyền 
thống văn hoá tốt đẹp của Gia đình, Làng, xóm. Nhằm hạn chế những hủ tục lạc 
hậu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; 

- Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, vai 
trò, tác dụng và nội dung của công tác xây dựng Gia đình văn hoá, Làng văn hoá 
theo các tiêu chuẩn và chuẩn mực trong Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ; Trách nhiệm của cấp uỷ chi bộ, Lãnh đạo thôn, các chi hội, đoàn thể 
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trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng Gia đình văn hoá, 
Làng văn hoá; 

- Tuyên truyền, vận động toàn dân tự giác, nghiêm túc thực hiện các tiêu 
chí Gia đình văn hoá, Làng văn hoá. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh để cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt 
động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng 
thôn, xóm, vào mọi lĩnh vực đời sống sinh hoạt, tạo cho làng, xóm có đời sống 
tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực cho 
sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, xây dựng Nông thôn mới.

3. Công tác phối hợp thực hiện
- UBND xã triển khai tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các thôn triển khai 

công tác xây dựng và bình xét danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá; đồng 
thời cử cán bộ chuyên môn, trưởng các thôn tham gia các lớp tập huấn về phòng 
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do cấp trên tổ chức.

- Hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai đăng ký, bình xét danh hiệu Gia 
đình văn hoá, Làng văn hoá đảm bảo công khai, minh bạch. Có sự phối kết hợp của 
Mặt trận tổ quốc và các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn.

- Hằng năm UBND xã đều tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá công tác chỉ 
đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa" và trong công tác xây dựng làng văn hóa công tác xây dựng, thực 
hiện quy ước hằng năm tại các thôn. Tổng hợp, thống kê số liệu báo cáo kết quả 
thực hiện hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân xã và Ban chỉ đạo huyện xét công 
nhận. Năm 2020, 2021, 3/3 làng đạt danh hiệu Làng văn hóa.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Về xây dựng Quy ước
- Hiện tại xã Ninh Hải có 3/3 thôn đã xây dựng quy ước, thôn Bồng Lai và 

Nhân Lý đã được UBND huyện phê duyệt Quy ước thôn năm 2001 sửa đổi bổ 
sung năm 2013; thôn Đồng Bình được UBND huyện phê duyệt Quy ước thôn năm 
2005, sửa đổi bổ sung năm 2018.

- Hằng năm được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo xây dựng, 
điều chỉnh, bổ sung Hương ước, chỉ đạo các đoàn thể phối hợp tuyên truyền để mọi 
người dân hiểu các điều trong dự thảo hương ước từ đó góp ý dự thảo để từng bước 
xây dựng hương ước sát thực với người dân. Được nhân dân quan tâm đồng tình 
ủng hộ và thực hiện theo quy ước thôn.

2. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển
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- Hiện tại xã có 4879 lao động trong độ tuổi, có 2712 lao động làm tại các 
công ty và lao động nước ngoài. Số lao động còn lại trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp tại địa phương. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng khoa học-kỹ thuật; phát triển 
nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế luôn được quan tâm thực 
hiện. Xuất hiện ngày càng nhiều điển hình hộ gia đình làm kinh tế giỏi ở các địa 
phương.Số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt tỷ lệ 22,6%. Tỷ lệ hộ giáu, khá ngày 
càng tăng lên đạt 41,3% tăng 3,1% so với năm 2019.

- Đời sống kinh tế của nhân dân ở các Làng không ngừng được nâng lên. 
Xong tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung của huyện (tỷ lệ hộ 
nghèo 3,75%, tỷ lệ cận nghèo là 3,52%).Thu nhập bình quân đầu,người năm sau 
cao hơn năm trước (năm 2021 là 51 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với năm 
2019). Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định ở các 
làng tăng lên.

- 100% các thôn có tỷ lệ hộ có nhà bền vững đạt trên 95%; Không còn nhà 
tranh tre dột nát. 

- 100% Hệ thống đường giao thông chính đều được bê tông hoá đảm bảo đi 
lại cho người dân.

- Các hộ dân ở các làng luôn đi đầu trong việc tham gia cuộc vận động xây 
dựng nông thôn mới. Tại các làng luôn có trên 95% trở lên hộ gia đình tham gia 
cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế-
xã hội ở cộng đồng.

3. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú
- Phong trào xây dựng làng văn hóa, đăng ký gia đình văn hóa hằng năm 

được Ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã” 
cấp ủy, chính quyền quan tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo ngay từ đầu năm 
BCĐ xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai sâu rộng tới các thành viên 
BCĐ và các thôn, hướng dẫn các thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hoá; thôn, 
làng, phố văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hoá. Năm 2020, 2021 số gia đình đạt gia 
đình văn hóa trên 85%, số gia đình đạt gia đình văn hóa năm sau đều cao hơn năm 
trước cụ thể:

Số hộ đạt Gia đình văn hóa
Stt Thôn

Tổng số hộ 
gia đình Năm 2020 Tỷ lệ % Năm 2021 Tỷ lệ%

1 Bồng Lai 1356 1100 87.79% 1096 86.92%
2 Nhân Lý 556 397 85.01% 493 92.50%
3 Đồng Bình 358 278 85.02% 321 86.06%
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Tổng cộng 2270 1775 86.71% 1910 88.14%
- Toàn xã có 3 nhà văn hóa ở 3 thôn và 2 sân thể thao của thôn; cả 3 nhà văn 

hóa đều có trang bị đầy đủ bộ khánh tiết (phông, rèm, tượng bác, sao, búa liềm ...) 
có đủ trang thiết bị âm thanh, bàn ghế, quạt, bóng đèn điện, đáp ứng đủ nhu cầu cơ 
bản phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên do được xây dựng và sử chữa nhiều năm nên một 
số tiểu mục công trình đã xuống cấp như nhà vệ sinh, một số trang thiết bị đã hỏng. 
Lịch sinh hoạt của các tổ chức đảng, chi hội đoàn thể tại các nhà văn hóa thường 
xuyên từ 8-12 buổi/tháng.

- Đời sống văn hóa tinh thần của các gia đình không ngừng được nâng lên. 
Mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú và đa dạng. Phong 
trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các làng văn hóa phát triển mạnh mẽ, 
thu hút trên 45% số người dân tham gia. Tiêu biểu như các hoạt động như luyện 
tập, chơi các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền, pháo đất, các buổi giao lưu văn 
nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ....; 100% làng văn hóa có điểm sinh hoạt văn hóa với 
các thiết chế văn hóa tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động văn 
hóa thể thao của các tầng lớp nhân dân. Năm 2022Đội văn nghệ xã Ninh Hải tham 
dự liên hoan ca múa nhạc không chuyên huyện Ninh đạt giải B toàn đoàn.

- Việc bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian 
truyền thống của địa phương được nhân dân trong các thôn quan tâm. Thôn Bồng 
Lai có 01 khu di tích đình, chùa Bồng Lai và thôn Đồng Bình có 01 di tích là đình 
Đồng Bình được xếp hạng Di tích cấp tỉnh;định kỳ 2 năm một lần đình, chùa Bồng 
Lai đề tiến hành tổ chức lễ hội truyền thống vào 10 tháng giêng âm lịch. Lễ hội 
đình Đồng Bình được tổ chức15/2 âm lịch. Trong các lễ hội luôn trú trọng đến việc 
gìn giữ, phát huy gia trị di tích, đặc biệt là nghi lễ rước kiệu, lễ tế, các trò chơi dân 
gian như, pháo đất, cờ tướng, kéo co, đi cầu kiều, bịt mắt bắt vịt ... được tổ chức đã 
tạo không khí vui tươi, lành mạnh, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân tham gia.

- Các di tích văn hóa trên địa bàn xã được giữ gìn bảo vệ tốt, phát huy được 
giá trị của các di sản văn hóa được xếp hạng, và chưa xếp hạng góp phần gìn giữ 
bảo tồn giá trị về kiến trúc nghệ thuật, truyền thống của quê hương. Bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản văn hóa là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã 
hội. Trong những năm qua công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích đó được các cấp 
ủy Đảng, chính quyền trong xã quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. 
Năm 2020 đình Đồng Bình tiến hành trùng tu nghi môn và toàn bộ đình.

- Nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được duy 
trì tổ chức tốt. Tỷ lệ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc 
tang ở các làng là trên 85%. Trong các làng văn hóa không có hành vi truyền bá và 
hành nghề mê tín dị đoan.



7

- Có số ít người mắc tệ nạn xã hội, không có người sử dụng và lưu hành văn 
hóa phẩm độc hại.

- 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, 100% làng chuẩn phổ 
cập giáo dục trung học trở lên; 100% làng có phong trào “khuyến học”, khuyến tài.

- Tổ chức, tham gia tích cực hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19, 
toàn xã thành lập được 28 tổ covid cộng đồng tích cực giám sát, theo dõi, tuyên 
truyền các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ý thức phòng chống dịch 
của người dân ngày càng được nâng lên, việc chấp hành đeo khẩu trang khi ra 
đường được thực hiện trên 98%, các hộ kinh doanh dịch vụ không thiết yếu chấp 
hành tốt việc tạm dừng hoạt động khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

4. Môi trường cảnh quan sạch đẹp
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã luôn đáp ứng các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- 3/3 làng có tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải về nơi tập trung theo 

quy định.Tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) 
đạt chuẩn ở các làng luôn đạt trên 95%.

- Nhà ở, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng từng bước 
theo quy hoạch.Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người 
dân về bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nhân dân xây dựng cải tạo, nâng cấp 
hệ thống thoát nước, trồng cây xanh....Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường do 
số ít các hộ chăn nuôi ở trong thôn chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

- Đã xây dựng mới được 3 Nhà văn hoá và khu thể thao của thôn. Cả 3 thôn 
đều có các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao 
của nhân dân, các thôn đều đang quan tâm huy động nhân dân đóng góp xây dựng 
nhà văn hóa, sân thể thao thôn đảm bảo cho các hoạt động văn hóa. 100% các làng 
đã có quy hoạch sử dụng đất để xây dựng các công trình văn hóa, thể thao. Tính 
đến năm 2021 có  3/3 làng có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn của Bộ VHTT-
DL, đạt tỷ lệ 100%.

- Trong thời gian qua, ở các làng trên địa bàn xã không có hành vi gây lây 
truyền dịch bệnh; không xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm đông người; 100% 
trẻ em được tiêm chủng đầy đủ và phụ nữ có thai được khám định kỳ;

5. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước

- Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 
Tuy nhiên tỷ lệ sinh con thứ 3 ở 3 thôn vẫn còn cao, mất cân bằng giới tính khi 
sinh của các thôn vẫn ở mức cao.Cụ thể:
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Sinh con thứ 3

TT Thôn Năm 2020 Năm 2021 9 tháng 2022

1 Bồng Lai 10 0 1

2 Nhân Lý 9 1 2

3 Đồng Bình 5 1 5

Tổng cộng 24 2 8

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia 
giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước; những đề xuất, kiến nghị của nhân dân 
được giải quyết cơ bản kịp thời; không có khiếu kiện đông người trái pháp luật.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần từng năm; trẻ em được tiêm chủng 
đầy đủ.

- Các hộ gia đình thường xuyên được phổ biến đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Hoạt 
động hòa giải có hiệu quả; hầu hết những mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại 
cộng đồng.

- Năm 2020, 2021 3/3 làng đều đạt Làng an toàn về an ninh trật tự, năm 
2022 chưa bình xét.An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

- Hệ thống chính trị ở các làng ngày càng vững mạnh và phát huy tốt vai trò, 
chi bộ Đảng, chính quyền thường xuyên đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; 
các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh trở lên; các tổ chức tự quản ở cộng 
đồng hoạt động có hiệu quả.

6. Tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng
- Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, phát triển phong trào “Đền 

ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc các gia đình chính sách, 
người có công với cách mạng.

- Thường xuyên quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, 
người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và có hoàn cảnh khó khăn, hàng năm tổ 
chức tặng quà nhân dịp Tết, 27/7 được nhân dân đồng tình cao.Tuyên truyền vận 
động nhân trong thôn tích cực tham gia hội họp, học tập do Đảng, chính quyền các 
đoàn thể trong xã triệu tập. Phát huy tốt quyền dân chủ, tích cực tham gia đóng góp 
ý kiến để xây dựng làng văn hoá trong địa phương giầu về kinh tế, mạnh về an 
ninh quốc phòng, đẹp về văn hoá xã hội.

7. Kết quả các thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa và khen thưởng hàng 
năm
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- Ngày 31/12/2021, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du tịch tỉnh Hải 
Dương  tặng Giấy khen Cán bộ và Nhân dân xã Ninh Hải đã có nhiều thành tích 
xuất sắc trong công tác, góp phần phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Hải Dương năm 2021.

- Năm 2020, 2021 3/3 thôn đều đạt danh hiệu Làng văn hoá.
- Ngày 07/8/2022 Câu lạc bộ văn nghệ xã Ninh Hải tham dự liên hoan ca, 

múa, nhạc không chuyên huyện Ninh Giang năm 2022, kết quả giải tiết mục (01 
giải C, 02 giải B, 01 giải A), Đội văn nghệ xã đạt giải B toàn đoàn.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

(TDĐKXDĐSVH) mà trọng tâm là xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa đã 
được triển khai sâu rộng từ trong Đảng, chính quyền, tới các đoàn thể trong xã 
được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Phong trào đã phát huy được mọi nguồn lực 
trong cộng đồng xã hội, làm khởi sắc đời sống văn hóa ở thôn.

- Ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường phối 
hợp trong phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa; thường xuyên 
tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng danh hiệu Làng 
văn hóa.

2. Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua 
chất lượng Làng văn hóa còn tồn tại một số bất cập, hạn chế, đặc biệt là hiện tượng 
xảy ra vi phạm các tiêu chí văn hóa, ảnh hưởng đến chất lượng phong trào, biểu 
hiện ở một số nội dung cụ thể như sau:

- Đời sống kinh tế ở các làng tuy được nâng lên nhưng không đồng đều. Tỷ 
lệ hộ nghèo ở 3 làng vẫn còn cao so với yêu cầu phát triển.

- Chất lượng làng đạt danh hiệu Làng văn hóa chưa bền vững. “Làng văn 
hóa” sau khi được công nhận vẫn để xảy ra những vụ việc vi phạm tiêu chí văn 
hóa. Trong đó chủ yếu là vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, xảy ra 
một số vụ việc làm mất an ninh trật tự, còn 1 số hộ vi phạm Luật đất đai và công 
dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự, vi phạm về an ninh trật tự.

- Một số Làng thiếu quan tâm đầu tư, cảnh quan môi trường chưa tốt. Việc bổ 
sung hương ước, quy ước thiếu kịp thời.

- Công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá thể thao còn nhiều hạn chế.
- Thiết chế văn hóa, thể thao ở làng thiếu các trang thiết bị như bảng biểu 

liêm yết về xây dựng Gia đình văn hoá, Làng văn hoá nhạc cụ, dụng cụ luyện tập 
thể thao...



10

3. Nguyên nhân tồn tại hạn chế
* Nguyên nhân khách quan:
- Ninh Hải nằm xa trung tâm huyện, đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội còn 

khó khăn, do đócũng gặp không ít khó khăn trong công tác chỉ đạo, triển khai thực 
hiện Phong trào xây dựng đời sống văn hóa nói chung và xây dựng Gia đình văn 
hóa, làng văn hóa, duy trì và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa nói riêng. 

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài dẫn đến người dân gặp khó khăn 
về kinh tế số hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng cao.

- Nhận thức của số ít nhân dân về ý nghĩa việc xây dựng làng văn hóa nên 
việc xây dựng Làng văn hóa hằng năm còn hạn chế.

- Ngân sách các cấp chi cho Phong trào TD ĐKXD ĐSVH còn thấp, chưa 
đáp ứng được nhu cầu, đặc biệt là ngân sách hỗ trợ, khuyến khích, khen thưởng 
cho các làng văn hóa còn quá thấp.

* Nguyên nhân chủ quan:
- Việc tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”; công tác xây dựng Làng văn hóa chưa được sâu 
rộng. Nhận thức và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ đảng viên, nhân dân còn 
hạn chế.

- Sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị chưa chặt chẽ; việc kiểm tra đôn đốc 
chưa thường xuyên … nên đã ảnh hưởng đến kết quả chung của phong trào.

- Ngành chuyên môn chưa đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ công tác, chất 
lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chưa cao; tác phong làm việc thiếu năng 
động, sáng tạo trong thực hiện phong trào.

- Nội dung xây dựng Làng văn hóa gồm nhiều tiêu chí trên tất cả các lĩnh 
vực về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Liên quan đến công tác tham mưu, 
chỉ đạo của rất nhiều ngành, tuy nhiên một số thành viên Ban chỉ đạo xã nhận thức 
chưa đầy đủ về trách nhiệm chỉ đạo của ngành mình, ít đi kiểm tra, đôn đốc hướng 
dẫn thôn triển khai thực hiện phong trào. Sự phối hợp giữa các  ban, ngành, đoàn 
thể từ xã đến thôn trong công tác xây dựng Làng văn hóa có lúc, có nơi chưa chặt 
chẽ, thiếu sự linh hoạt, hình thức phối hợp còn đơn điệu. Nhiều ban, ngành chưa có 
sự lồng ghép cụ thể nhiệm vụ xây dựng Làng văn hóa vào nhiệm vụ của ngành 
mình.

- Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm chưa nghiêm, hiệu quả còn thấp. 
- Vai trò tham mưu của cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận thôn, cán bộ 

thôn và các chi hội đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm 
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vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác xây 
dựng Làng văn hóa ở một số tiêu chí, đạt chất lượng và hiệu quả chưa cao, các 
hoạt động diễn ra còn gặp nhiều khó khăn.

V. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
- UBND xã Ninh Hải tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức 

triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện xét tặng các danh 
hiệu văn hóa. 

- Chỉ đạo các thôn đăng ký xây dựng Làng văn hoá đúng với nội dung và 
thời gian quy định.

- Tổ chức bình xét khách quan, dân chủ, chính xác kết quả xây dựng danh 
hiệu Làng văn hóa theo các tiểu chuẩn được quy định tại Nghị định 
122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và nội dung của Kế hoạch số 
01 ngày 06/01/2020 của UBND xã Ninh Hải.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Mở thêm các lớp tập huấn xây dựng Làng văn hoá cho các thôn để các thôn 

phát huy tốt công tác xây dựng Làng văn hoá.
- Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác đăng ký, 

bình xét Gia đình văn hoá, Làng văn hoá.
Trên đây là báo cáo kết quả kết quả công tác xây dựng Làng văn hoá trên 

địa bàn xã Ninh Hải giai đoạn 2020-2022. Đề nghị Ban Kinh tế - Xã hội Hội 
đồng nhân dân huyện quan tâm cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra.
- Thường vụ đảng uỷ;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Diệu
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