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BÁO CÁO
Kết quả công tác xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa,

giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn xã Hồng Phong

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BKTXH, ngày 31/8/2022 của Ban Kinh tế - 
Xã hội HĐND huyện Ninh Giang về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác xây 
dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa; Kế hoạch số 38/KH-BKTXH, ngày 
30/8/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Ninh Giang về giám sát công 
tác xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, giai đoạn 2020- 2022. Ủy ban 
nhân dân xã Hồng Phong báo cáo kết quả công tác xây dựng làng văn hóa (LVH), 
giai đoạn 2020 - 2022 cụ thể như sau:

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG
Xã Hồng Phong nằm ở phía Tây Nam huyện Ninh Giang, phía Đông giáp xã Hiệp 

Lực, phía Bắc giáp xã Ninh Hải, phía Tây tiếp giáp với xã Kiến Quốc, phía Nam giáp 
sông Luộc và xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Hồng Phong là xã thuần 
nông; diện tích đất tự nhiên là 674,49 ha. Diện tích gieo cấy lúa là 312 ha. Đến thời điểm 
hiện tại xã có 2.268 hộ, 7.754 nhân khẩu; xã có 4 thôn. 

 Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các 
tổ chức đoàn thể, kinh tế-xã hội có sự chuyển biến tích cực, tỷ trọng tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ tăng nhanh, thu nhập bình quân đầu người ngày một nâng cao, tỷ 
lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) đến năm 2021 còn 2,49%, hộ cận nghèo giảm còn 
2,3%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố và 
tăng cường. Đảng bộ xã có 10 chi bộ trực thuộc, trong đó: có 04 chi bộ thôn; 03 chi bộ 
giáo dục; 01 chi bộ y tế; 01 chi bộ dân quân cơ động; 01 chi bộ công an. Xã có 4 thôn 
gồm đều đạt danh hiệu Làng văn hóa, 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia, xã giữ vững 
danh hiệu xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. Xã được UBND tỉnh Hải Dương công nhận 
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc 

của các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn, phong trào xây dựng LVH ở xã Hồng 
Phong đã đạt được kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành 
mạnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác duy trì và 
giữ vững danh hiệu 4/4 LVH luôn được Đảng bộ, HĐND, UBND, các ban, ngành 
đoàn thể quan tâm và nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân địa phương.

 ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHONG

Số:   /BC-UBND

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

Hồng Phong, ngày        tháng     năm 2022
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Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2020 và các năm tiếp theo, 
cũng như thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-BCĐ, ngày 03/01/2019 của Ban chỉ đạo 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Ninh Giang về 
công tác xây dựng “Gia đình văn hoá”, “thôn văn hoá”, “làng văn hoá’, “khu dân cư 
văn hoá”, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước của thôn, khu dân cư trên địa bàn 
huyện Ninh Giang.

- Văn bản của Đảng ủy xã:
Đảng ủy xã Hồng Phong ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 12 tháng 

01 năm 2021 về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Gia đình văn hóa” và duy trì giữ vững 
“Làng văn hóa”, Cơ quan đơn vị văn hóa trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2021. Triển 
khai Nghị Quyết tháng 11 năm 2021 về tiếp tục thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-
CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 
08/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Văn bản của HĐND xã:
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021 của HĐND xã Hồng Phong về 

tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, ngày 05/7/2022 của HĐND xã Hồng Phong về 
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

- Văn bản của UBND xã:
Thực hiện quy trình, các bước triển khai công tác xây dựng Gia đình văn hoá 

(GDDVH), LVH, xây dựng và thực hiện Quy ước thôn trên địa bàn xã Hồng Phong hàng 
năm.  UBND, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 
xã hàng năm xây dựng và ban hành, triển khai Hướng dẫn; Ngày 15/01/2021UBND xã 
ban hành Hướng dẫn số: 01/HD-UBND Hướng dẫn xây dựng GĐVH, LVH xây 
dựng và thực hiện Quy ước thôn trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2021. Hướng dẫn số: 
01/HD-UBND ngày 05/01/2022 Hướng dẫn xây dựng GĐVH, LVH, xây dựng và 
thực hiện Quy ước thôn trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2022.

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Thôn văn hoá”, “Làng văn 
hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”. “Tổ dân phố văn hoá”; Hướng dẫn số 
03/2019/HD-BCĐ, ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Ninh Giang, UBND, Ban chỉ đạo phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã hàng năm xây dựng Kế hoạch triển 
khai, tổ chức thực hiện.

Ngày 25/9/2020, UBND xã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND, về tổ chức xét 
tặng danh hiệu GĐVH, LVH năm 2020 và đăng ký xây dựng GĐVH, LVH năm 2021; 
ngày 05/10/2021, UBND xã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND, về tổ chức xét tặng 
danh hiệu GĐVH, LVH năm 2021 và tổ chức đăng ký xây dựng GĐVH, LVH năm 
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2022 tới các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hoá” xã, và Ban vận động các thôn, đồng thời kiểm tra, đôn đốc, Ban vận động các 
thôn xây dựng kế hoạch tổ chức bình xét GĐVH, LVH hàng năm 2022 theo đúng 
hướng dẫn số 03/HD-BCĐ, ngày 03/01/2019 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Ninh Giang về công tác xây dựng “Gia đình 
văn hoá”, “thôn văn hoá”, “làng văn hoá’, “khu dân cư văn hoá”, xây dựng thực hiện 
hương ước, quy ước của thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện Ninh Giang.

UBND xã đã ra Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 về việc kiện toàn 
BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH”xã Hồng Phong; Quyết định số 679/QĐ-UBND 
ngày 11/10/2021 về việc kiện toàn BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH”xã Hồng Phong;  
Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 về việc kiện toàn BCĐ phong trào 
“TDĐKXDĐSVH”xã Hồng Phong gồm 32 thành viên. Đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND làm Trưởng ban; tiến hành mở hội nghị họp BCĐ triển khai kế hoạch hoạt động 
của BCĐ trong năm, chỉ đạo, hướng dẫn Ban vận động các thôn đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, các tiêu chí xây dựng LVH, công tác 
xây dựng GĐVH, cơ quan đạt chuẩn văn hoá.

2. Công tác thông tin, 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”.

UB MTTQ Phối hợp với Ban công tác Mặt trận các thôn, chủ trì tổ chức 
ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; duy trì phong trào biểu dương 
gương “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, vận động thực 
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Phong trào xây dựng LVH đã góp phần tích cực vào việc xây dựng các khu dân 
cư ổn định về chính trị, từng bước phát triển kinh tế xã hội, gắn với phong trào xây 
dựng gắn với Phong trào xây dựng “ Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3. Công tác phối hợp thực hiện
UBND xã đã tuán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ 

về văn hóa theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 
-2025; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước; các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo các cấp về 
thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đảm bảo 
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tính đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn gắn với các phong trào thi đua yêu 
nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”. Chú trọng tuyên truyền về nêu gương các điển hình tiên tiến. Đặc biệt phát 
huy vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên, người lãnh đạo, vai trò của 
Trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng trong việc tự quản, thực hiện quy 
chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm đều cử cán bộ, công chức, Trưởng ban vận động 
các thôn tham dự đầy đủ các hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", LVH, khu dân cư văn hóa xây dựng, thực 
hiện hương ước, quy ước do Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức.

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 LVH công tác xây dựng, thực hiện 
hương ước, quy ước năm tại các thôn. Tổng hợp, thống kê số liệu báo cáo kết quả 
thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân xã, trình văn bản đề nghị Ban chỉ đạo huyện 
xét công nhận. Năm 2020, 2021, 4/4 làng đạt danh hiệu LVH.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Trong những năm qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH”, LVH đã đạt được những 

kết quả đáng khích lệ. Công tác xây dựng LVH đã đi vào nhận thức và hành động cụ thể 
của các ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân. Những kết quả của phong trào 
đã góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp; tiếp tục khơi dậy những truyền 
thống tốt đẹp của nhân dân như các phong trào quyên góp, ủng hộ “ Ngày vì người 
nghèo”, “đồng bào lũ lụt”, “ công tác đền ơn đáp nghĩa”…. Công tác xây dựng LVH đã 
thu hút đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia. Phong trào xây dựng LVH đã làm 
chuyển biến rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa 
phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển từ đó phong trào đã phát triển 
mạnh mẽ về khối lượng, chất lượng, kinh tế phát triển theo hướng CNH,HĐH, đời 
sống nhân dân ngày càng ổn định và phát triển, tinh thần đoàn kết nhất trí trong các 
tầng lớp nhân dân do đó phong trào đã phát triển mạnh mẽ về bề rộng và chiều sâu. 
Xây dựng LVH đã làm động lực cho kinh tế ổn định và phát triển, dân trí được 
nâng lên, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt, góp phần đưa Hồng Phong ngày càng 
giàu đẹp, phát triển.    

1. Kết quả đạt được.
1.1. Về xây dựng Quy ước
Hiện tại xã Hồng Phong có 4/4 thôn đã xây dựng quy ước, và đã được 

UBND huyện phê duyệt Quy ước thôn từ năm 2003 và được sửa đổi bổ sung các 
năm 2016, 2018, 2020.

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.

1.2. Về xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển
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Hiện tại xã có 3.843 lao động trong độ tuổi, có 1.883 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. Tỷ lệ lao động của xã có việc làm 3.489/3.843 đạt 
89,85%, các lao động đều có nguồn thu nhập ổn định.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 50,68 triệu đồng; năm 2022 
ước đạt 54 triệu đồng.

- Tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo của các thôn giảm, bình quân chung của  
xã còn 2,49% hội nghèo, 2,3% hộ cận nghèo. 

-  Hàng năm có tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về 
ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 
của thôn.

1.3. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú
Phong trào xây dựng LVH, đăng ký GĐVH 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 
Hướng dẫn các thôn đăng ký xây dựng GĐVH, LVH, cơ quan đạt chuẩn văn hoá; 
thường xuyên đôn đốc các thôn chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hương ước, quy 
ước làng. Năm 2020, 2021 số gia đình đạt GĐVH trên 80%, số gia đình đạt GĐVH.

Toàn xã có 4 nhà văn hoá thôn đảm bảo diện tích xây dựng từ 130 m2 đến gần 
150 m2; có từ 100 ghế ngồi trở lên. Các nhà văn hóa thôn hiện đều cơ bản có đầy đủ bàn 
ghế, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, hoạt động. Tuy nhiên còn 02 nhà văn hóa 
của thôn Đồng Hội xây dựng năm 1962, nhà văn hóa thôn Quang Rực xây dựng năm 
1987, do xây dựng đã lâu, sửa chữa nhiều lần nên các hạng mục đã bị xuống cấp. 

Sân thể thao ở các thôn đã được quy hoạch đảm bảo diện tích theo quy định 
và có diện tích từ 3.500 m2 trở lên, trong đó có thôn Động Trạch và thôn Quang 
Rực cơ bản đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi giải trí của người 
dân trên địa bàn, đảm bảo tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhà văn hoá các thôn đều có tủ sách, số lượng đầu sách có 3.750 cuốn, tạp 
chí các loại có 950 cuốn. Tủ sách pháp luật có: 434 cuốn. hàng năm đều có sự luôn 
chuyển sách từ thư viện huyện về các tủ sách, các tủ sách phong phú về đầu sách 
và  đều được đặt tại nhà văn hóa thôn, có nội quy, quy chế từ đó thuận lợi, đáp ứng 
được nhu cầu nghiên cứu, đọc và làm theo sách, báo... cho cán bộ, nhân dân.

 Người dân thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 
thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh. Duy trì hoạt động thường xuyên của các đội, 
câu lạc bộ, CLB sân khấu ca múa nhạc có 155 thành viên, CLB thơ có 10 thành 
viên, CLB cờ tướng 16 thành viên, CLB bóng đá có 40 thành viên, CLB bóng 
chuyền da 15 thành viên, CLB bóng chuyền hơi có 45 thành viên, CLB cầu lông có 
15 thành viên, CLB dân vũ 40 thành viên, CLB dưỡng sinh có 80 thành viên. Xã 
có đội đội chèo truyền thống tại thôn Quang Rực. Các đội, CLB hoạt động thường 
xuyên và tham gia các giải thi đấu và các chương trình, hội diễn, giao lưu do thôn, 
xã, huyện tổ chức. 
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Tổ chức, tham gia tích cực hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19, toàn 
xã thành lập được 33 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 90%, 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.

Năm 2020, 2021 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 bùng phát 
trên địa bàn xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã đã tuyên truyền, vận động 
nhân dân chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh cùng với tấm lòng tương thân, 
tương ái BCĐ phòng chống dịch bệnh xã đã nhận được sự ủng hộ của các mạnh 
thường quân, các công ty, Doanh nghiệp, con em địa phương công tác, lao động 
trong nước và nước ngoài, nhân dân trong địa phương ủng hộ công tác phòng, 
chống dịch bệnh hơn 200 triệu đồng tiền mặt, và nhu yếu phẩm trị giá gần 100 
triệu đồng, sau tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát cán bộ đảng viên và nhân 
dân xã không ngừng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh,cán bộ, đảng 
viên và nhân dân đã đoàn kết đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh, lỗ lực phát triển kinh tế, 
nhu cầu văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao được đẩy mạnh, văn hóa, tinh thần của 
nhân dân được tăng cường, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, an ninh, quốc 
phòng được giữ vững.

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 Bồ 
Dương có di tích lịch sử văn hoá Đình Bồ Dường được xếp hạng Di tích lịch sử 
văn hoá Quốc gia năm 1995, hàng năm đều tổ chức lễ Dâng hương vào 13/3 âm 
lịch, lễ hội được tổ chức 3 năm một lần, tổ chức lễ hội luôn chú 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, trọi gà, pháo đất, cờ tướng, cờ người, kéo co, đập liêu, ... 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.

- Ngành giáo dục, đào tạo các bậc học
TRƯỜNG MẦM NON 

STT Thôn Số trẻ lớp 3 
tuổi

Tỷ lệ % Số trẻ lớp 4-5 
tuổi

Tỷ lệ % Ghi chú

01 Bồ Dương 17 80,9 67 100

02 Đồng Hội 8 88,9 20 100

03 Động Trạch 14 87,5 41 100
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04 Quang Rực 37 94,9 62 98,4

Cộng    76                                                                                                                                              190

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

STT Thôn Số HS lên lớp 6 Tỷ lệ % Ghi chú

01 Bồ Dương 26 32,5

02 Đồng Hội 13 16,2

03 Động Trạch 15 18,8

04 Quang Rực 16 32,5

Cộng 80 100

TRƯỜNG THCS 

STT Thôn Số HS tốt nghiệp 
THCS lên THPT

Tỷ lệ % Ghi chú

01 Bồ Dương 27 27,.3

02 Đồng Hội 16 16,.2

03 Động Trạch 26 26,.2

04 Quang Rực 30 30.,3

Cộng 99 99

  - Công tác xây dựng quỹ Khuyến học
4/4 thôn đều xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, có quỹ khuyến học từ 15 

triệu trở lên hàng năm tổ chức trao thưởng cho các cháu học sinh từ bậc học Mầm 
non đến các cháu thi đỗ vào các trường Đại học.Tuy nhiên mới có 2 thôn tổ chức 
trao thưởng với quy mô trang trọng, theo quy định còn lại 2 thôn trao thưởng với 
quy mô phối hợp. Xã có tổng số 19/42 dòng họ hoạt động cơ bản tốt và xây dựng 
được quỹ khuyến học cụ thể sau:

STT Thôn Tổng số dòng 
họ

Số DH có Quỹ 
KH

Số tiền 
(triệu đồng)

Ghi chú

01 Bồ Dương 15 9 500tr

02 Đồng Hội 10 4 200tr

03 Động Trạch 6 6 125tr

04 Quang Rực 11 4 60tr
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Cộng 42 19 885tr

Những năm qua Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành 
đoàn thể luôn quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở, chỉ đạo các thôn thực hiện tốt 
công tác hòa giải, tổ hòa hòa giải của các thôn hoạt động hiệu quả. Ban Công tác 
mặt trận thôn kết hợp với Ban chỉ uỷ chi bộ hoà giải những mâu thuẫn bất hoà 
trong khu dân cư kịp thời.

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 100%, Tỷ lệ sinh con 
thứ 3 hàng năm cụ thể:

STT Thôn Năm 2020 Năm 2021 9 tháng đầu 
năm 2022

Ghi chú

01 Bồ Dương 7 6 4

02 Đồng Hội 4 2 2

03 Động Trạch 5 6 4

04 Quang Rực 8 6 2

Cộng 24 20 12 27,9%

 1.4. Môi trường cảnh quan
- Hiện nay trên địa bàn toàn xã có trên 100 hộ sản xuất, kinh doanh; dịch vụ 

có 01công ty sản xuất gạch Tuynel: 01 cơ sở thủ công mỹ nghệ, 02 cở sở may. 
100% các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và công ty trên địa bàn thực hiện tốt 
việc xử lý rác thải, khí thải đảm bảo về môi trường. Việc hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của các hộ gia đình, công ty trên địa bàn phần lớn đều đáp ứng được các quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Các hộ chăn nuôi trên địa bàn cơ bản đã 
tập trung chăn nuôi tại các khu vực xa dân cư, chủ yếu tại các vùng chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng vật nuôi. Các hộ gia đình đều có hầm Bioga xử lý chất thải đảm bảo 
vệ sinh môi trường. 100% số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ 
sinh môi trường.

Toàn xã có 34,8 km đường thôn, xóm, đường trục chính ra nội đồng đồng 
được bê tông và cứng hóa, đường đất đảm bảo đi lại thuận tiện trong đó:

Thôn Bồ Dương đường bê tông trong thôn, xó là 20km; đường nội đồng 
2,5km, thôn Đồng Hội đường bê tông trong thôn, xó là 7km; đường nội đồng 3 km, 
thôn Động Trạch đường bê tông trong thôn, xó là 6 km; đường nội đồng 0,5 km, 
thôn Quang Rực đường bê tông trong thôn, xó là 7,5 km; đường nội đồng 0,3 km. 
các đường trục chính trong thôn cơ bản đảm bảo về bề mặt, chiều rộng đáp ứng 
việc đi lại, vận chuyển hàng hóa trong thôn xóm. 

Xã có 01 đường trục chính liên thôn dài 1,2km đường trải nhực thuộc đường 
WV3.
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 Các thôn đều có hệ thống cấp, thoát nước dọc theo đường thôn, ngoài ra các 
tuyến đường xã dọc theo các tuyến kênh và hệ thống ao, hồ đảm bảo thoát nước, 
không có điểm nào thường xuyên bị ngập úng trên địa bàn. Hiện tại toàn xã đã có 
98% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Có trên 90% số hộ sử dụng các công trình 
hợp vệ sinh.

- 92% nhà ở xây dựng cao tầng, kiên cố trong thôn còn lại là nhà cấp 4 lợp 
ngói và tôn lạnh. Hệ thống các công trình công cộng, nghĩa trang thôn phù hợp 
chôn cất theo đúng quy định của địa phương, công tác môi trường cảnh quan làng 
xóm cơ bản đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ.

- Các thôn có 5 điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn 
sạch sẽ, đảm bảo hoạt động VHVN-TDTT. Các sân nhà văn hóa được dọn dẹp 
thường xuyên, các thôn chưa có điểm quảng cáo rao vặt, bảng tin nên hiện tượng 
quảng cáo, rao vặt trên các tường bao, cột điện, các cây xanh vẫn còn diễn ra.

- Khu trung tâm xã chưa bố trí điểm quảng cáo rao vặt.
- Các thôn trong xã đều có bãi rác tập trung, đủ về diện tích, thu gom và đổ 

rác đúng nơi quy định. Cán chi hội đoàn thể thường xuyên tổ chức các hoạt động 
ra quân dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ 
môi trường. Toàn xã có 04 tổ lao công thu gom rác thải gồm 10 lao động, hoạt 
động 3- 5 lượt/tuần. 100% số rác thải sinh hoạt trong khu dân cư đã được thu gom 
về bãi rác tập trung và xử lí bằng chế phẩm sinh học. 

- Xã, thôn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý 
thức người dân về bảo vệ môi trường, phát động toàn dân tổng dọn vệ sinh môi 
trường đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng trong toàn xã thu hút đông đảo người 
dân tham gia, trong những năm qua đã phát động được 20 đợt, phát 25 tin bài 
tuyên truyền về bảo vệ môi trường phát trên Đài truyền thanh xã. Đặc biệt là các 
chi hội phụ nữ các thôn thường xuyên, duy trì tốt phong trào Ngày chủ nhật xanh, 
chi hội Cực chiến binh thực hiện, duy trì tốt các trục đường CCB tự quản, hàng 
tháng các cuộc họp chi bộ, họp thôn, MTTQ, các chi hội đoàn thể đều quan tâm 
chú trọng đến công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, quan tâm đến chỉ đạo các 
tuyến đường do các chi hội đoàn thể tự quản, tự đảm nhiệm đảm bảo cảnh quang 
xanh - sạch - đẹp.

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

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền thực hiện các chủ chương đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, quy định của địa phương theo đúng pháp 
luật, chính sách dân số được thông qua các câu lạc bộ chi hội như chi hội phụ nữ, 
chi hội nông dân, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác dân số. Tỷ lệ 
sinh con thứ 3 hàng năm giảm dần. Năm 2022 số sinh con thứ 3 là 12/43 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
27,9%. Cán bộ làm công tác y tế thôn, cộng tác viên dân số hàng năm đều được tập 
huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân 
dân ăn ở hợp vệ sinh hướng dẫn cho các bà mẹ mang thai, đang nuôi con đảm bảo 
đủ dinh dưỡng, 100% các cháu trong độ tuổi và bà mẹ mang thai đều được tiêm 
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chủng đầy đủ đúng lịch. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng năm sau giảm so với năm 
trước. 

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám 
sát hoạt động cơ quan nhà nước, các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có 
hiệu quả. Thường xuyên thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện 
các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc xây dựng và 
thực hiện QCDC ở cơ sở; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước 
như: “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”... đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Các tổ chức đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân trong 
tình hình mới giai đoạn hiện nay. Vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ 
trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương và 
thường xuyên tuyên truyền quy ước, hương ước của thôn để nhân dân thực hiện. 

Các nhà trường, các thôn hàng năm đều đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 
Trường Tiểu học, trường THCS đạt chuẩn đơn vị  văn hóa.

Các chi bộ hàng năm đều đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, các chi hội đoàn 
thể hàng năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã 2020-2022

Việc thực hiện các quy định của pháp luật

Số đối tượng 
người địa 

phương bị xử lý 
(2020 – 9/2022

Làng, KDC an 
toàn về ANTT 

(đạt, không đạt)
TT Thôn

Số 
vụ 

việc 
xảy 
ra Hành 

chính
Hình 

sự

Số người 
nghiện 
ma túy 

mới 
(2020 - 
9/2022) Năm 

2020
Năm 
2021

Có tụ 
điểm ma 
túy, mại 

dâm 
(nếu có 
thì ghi 
rõ năm 
nào)

Có lợi 
dụng tôn 
giáo vi 
phạm 
pháp 

luật (nếu 
có thì 
ghi rõ 
năm 
nào)

1 Bồ Dương 0 0 0 0 Đạt Đạt 0 0

2 Đồng Hội 03 02 0 0 Đạt Đạt 0 0

3 Động Trạch 03 02 0 0 Đạt Đạt 0 0

4 Quang Rực 04 02 0 0 Đạt Đạt 0 0

Cộng 10 6 0 0 0 0

Công tác Quốc phòng, quân sự tại địa phương trên địa bàn xã 2020-2022
Năm 2020 Năm 2021 Đợt 1 năm 2022

T
T Thôn

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 

Số 
TN 
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đủ 
điề
u 
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sẵn 
sàn
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p 
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ũ

đi 
khá
m
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g 
đi 

khá
m

đủ 
sức 
kh
ỏe

nhậ
p 
ng
ũ

kh
ôn
g 

nhậ
p 
ng
ũ

đủ 
điề
u 

kiệ
n 

sẵn 
sàn
g 

nhậ
p 
ng
ũ

đi 
khá
m

kh
ôn
g 
đi 

khá
m

đủ 
sức 
kh
ỏe

nhậ
p 
ng
ũ

kh
ôn
g 

nhậ
p 
ng
ũ

đủ 
điề
u 

kiệ
n 

sẵn 
sàn
g 

nhậ
p 
ng
ũ

đi 
khá
m

kh
ôn
g 
đi 

khá
m

đủ 
sức 
kh
ỏe

nhậ
p 
ng
ũ

kh
ôn
g 

nhậ
p 
ng
ũ

1 Thôn Bồ Dương 10 6 4 1 1 0 10 6 4 2 2 0 13 7 6 3 3 0

2 Thôn Đồng Hội 03 3 0 0 0 0 5 2 3 1 1 0 6 2 4 0 0 0

3 Thôn Động Trạch 14 9 5 3 3 0 7 6 1 3 3 0 6 6 0 2 2 0

4 Thôn Quang Rực 21 14 7 6 6 0 19 15 4 4 4 0 15 12 3 4 3 1

1.6. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng
Thực hiện tốt chính sách của nhà nước về các hoạt động nhân đạo từ thiện 

và đẩy mạnh thực hiện phong trào “đền ơn đáp nghĩa” “uống nước nhớ nguồn” 
“Cuộc vận động ngày vì người nghèo”. Năm 2020, 2021 thực hiện ủng hộ “quỹ 
vắc-xin phòng dịch Covid-19”, ủng hộ “quỹ phòng chống dịch covid-19”, tổng số 
tiền nhân dân trong xã ủng hộ hơn 200 triệu đồng, các nhu yếu phẩm là gần 100 
triệu đồng Thôn cùng chi bộ và các đoàn thể thường xuyên chăm lo các đối tượng 
chính sách tổ chức thăm hỏi gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh những gia đình 
có công với cách mạng vào những ngày lễ, tết của dân tộc và quan tâm người già 
cô đơn, tàn tật. Phong trào giúp đỡ nhau làm kinh tế, giảm nghèo. Tuyên truyền 
động viên nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ KHKT vào nông nghiệp, chăn nuôi để 
khai thác giá trị kinh tế cao. Duy trì và phát triển các nghề phụ, xuất khẩu lao động. 
Động viên nhân dân mở các loại dịch vụ phục vụ nông nghiệp và đời sống sản 
xuất.

- 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 thăm, 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.

1.7. Kết quả các thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa và khen thưởng hàng 
năm.

Năm 2020, xã cử Đội văn nghệ thôn Đồng Hội tham dự Hội diễn sân khấu 
không chuyên không chuyên huyện Ninh Giang năm 2020, kết quả đạt 02 giải B cá 
nhân, đạt giải C toàn đoàn.

Năm 2022, xã cử Đội văn nghệ thôn Bồ Dương tham dự liên hoan ca, múa, 
nhạc không chuyên huyện Ninh Giang năm 2022, kết quả 02 giải B, 02 giải C cá 
nhân, toàn đoàn đạt giải B.
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III. 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 GĐVH, LVH, duy trì và giữ vững 
danh hiệu LVH 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.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường phối hợp 
trong phong trào xây dựng GĐVH, LVH, duy trì và giữ vững danh hiệu LVH; thường 
xuyên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng danh hiệu LVH. 

2. Hạn chế:
- Cuộc vận động xây dựng LVH là một cuộc vận động mang tính xã hội, vì vậy 

nếu không có sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân thì không thể thành công được, 
song nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chưa thật sâu 
sắc, do đó trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có lúc có nơi chưa thât sự có hiệu 
quả. Công tác đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, nhất là về các thiết chế văn hoá phục vụ 
hoạt động VHVN-TDTT, do đó chưa đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt văn hoá cho nhân 
dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có lúc có nơi chưa thât sự có 
hiệu quả. 

- Tình trạng sinh con thứ 3 vẫn còn cao.
- Hoạt động của tủ sách tại các thôn còn hạn chế về số lượng và chất lượng, 

chưa thu hút được đông đảo bạn đọc trong địa phương do sự phát triển của CNTT 
người dân hiện nay sử dụng báo mạng nhiều.

- Một số nơi còn tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ trong khu dân cư, 
còn có tình trạng người qua đường vất rác không đúng nơi quy định.

- Một số thanh niên trong độ tuổi còn chốn tránh Luật nghĩa vụ quân sự và tệ 
nạn xã hội, phạm pháp luật.

3. Phương hướng thời gian tới:
- UBND xã, Ban chỉ đạo 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 tổ chức xét tặng danh hiệu GĐVH, LVH năm 2022 và 
đăng ký xây dựng GĐVH, LVH năm 2023 theo đúng với tiêu chuẩn được quy 
định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Hàng năm thường xuyên mở thêm các lớp tập huấn công tác xây dựng GĐVH, 

LVH cho các thôn để các thôn phát huy, làm tốt hơn.
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- Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác khen thưởng, 
đăng ký, bình xét GĐVH, LVH.

Trên đây là Báo cáo kết quả kết quả công tác xây dựng LVH trên địa bàn 
xã Hồng Phong. Mong có sự tiếp tục quan tâm của Ban chỉ đạo huyện để công 
tác xây dựng GĐVH, LVH hóa trên địa bàn xã Hồng Phong những năm tiếp treo 
được tốt hơn./.
Nơi nhận:
- Ban kinh tế- Xã hội, HĐND huyện;
- Phòng VH-TT huyện;
- Thường vụ Đảng uỷ xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VT, CCVH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Huy Hiến
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