
BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG  

xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020 

 

Triển khai nội dung Công văn số 869/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 

21/5/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai về việc đề nghị báo 

cáo kết quả thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong Chương trình quốc gia xây 

dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2020. Tiếp tục thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung trong xây dựng nông 

thôn mới; 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí về 

xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

2020: 

1. Công tác chỉ đạo. 

Để triển khai, thực hiện tốt đối với công tác xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các 

phòng chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân các xã căn cứ thực hiện như sau: 

Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc phân công nhiệm vụ của 

BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện Chư Păh giai đoạn 2016 - 2020. Công văn số 

295/UBND-KT ngày 15/2/2017 về việc đăng ký xã đạt chuẩn NTM huyện Chư 

Păh đến 2020. Công văn số 136/CV-VHTT ngày 18/5/2020 của Phòng Văn hóa-

Thông tin về việc tiếp tục triển khai các tiêu chí 6, 8, 16 trong chương trình xây 

dựng Nông thôn mới. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công: 

Căn cứ Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về Quy định tiêu chuẩn, trình tự xét và công nhận xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới; Công văn số 86/BCĐ-MTQG về việc phân công phụ trách 

địa bàn các xã cho các thành viên BCĐ các Chương trình MTQG xây dựng NTM 

của huyện Chư Păh giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 

23/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 392/QĐ-UBND  ngày 15/5/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông 

thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;  
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Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (Cơ quan thường trực BCĐ phòng trào 

“TDĐKXDĐSVH” huyện Chư Păh) đã tham mưu, xây dựng kế hoạch, triển khai   

thực hiện việc xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, gắn với thực hiện 

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn toàn huyện đạt những kết quả như sau: 

Đến nay có 14/14 xã, thị trấn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả. Triển 

khai hoạt động phong trào ngày càng sâu rộng, tác động tích cực đến nhiều lĩnh 

vực của đời sống xã hội góp phần tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh 

công tác giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc nhằm khẳng 

định những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ 

đổi mới. Giữ gìn nếp sống thuần phong mỹ tục, loại bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu 

trong cộng đồng dân cư, được cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng 

mạnh mẽ, đã khơi dậy mọi tiềm năng, sức mạnh của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, 

mỗi tập thể. Tạo thành một sức mạnh tổng hợp, to lớn trong việc “Xây dựng và 

phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong sự nghiệp 

CNH - HĐH đất nước.  

3. Công tác truyền thông, đào tạo tập huấn: 

 Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức trên 30 buổi vận động quần 

chúng tại các làng trọng điểm về kinh tế, an ninh chính trị trên địa bàn các xã, thị 

trấn thu hút trên 7.500 lượt người tham dự (trong đó Mặt trận huyện chủ trì phối 

hợp các tổ chức thành viên, các Tổ công tác của huyện, các đơn vị lực lượng vũ 

trang các cấp tổ chức). Phối hợp với các cơ quan thành viên, Mặt trận và các đoàn 

thể  của huyện  và cấp xã duy trì hoạt động có hiệu quả của các tổ an ninh nhân dân 

và 109 tổ hòa giải với 597 thành viên ở địa bàn dân cư, góp phần đảm bảo an ninh 

tại khu vực dân cư và giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn huyện. 

Hệ thống tin tuyên truyền trên địa bàn huyện hiện nay bao gồm 01 Đài tiếp, 

phát sóng của huyện và  7 Trạm Truyền thanh không dây tại các xã. Các xã còn lại 

đều có các cụm loa không dây ở trung tâm xã và các thôn, làng để đảm bảo phục 

vụ cho công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Tại trung tâm huyện, đã xây dựng được 02 cụm pa nô lớn, 08 cụm băng rôn 

qua đường công tác tuyên truyền, cổ động. Phối hợp với Nhà hát tổng hợp Đam 

San Gia Lai tổ chức được 05 buổi tuyên truyền lưu động về chương trình quốc gia 

xây dựng nông thôn mới tại các thôn, làng của 12 xã. 

4. Kết quả thực hiện: 

4.1. Tiêu chí 6 (về cơ sở vật chất văn hóa): 

- Số Nhà văn hóa xã đã được xây dựng theo quy chuẩn của Bộ VHTTDL và 

chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới: Hiện nay đã xây được 04 nhà văn 

hóa xã (Ia Nhin, xã Ia Khươl và Nghĩa Hưng và Nghĩa Hòa). Trong đó, xã Nghĩa 
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Hưng, Ia Nhin và xã Nhĩa Hòa đã có quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao và khu văn hóa - Thể thao các làng. 

- Số Nhà văn hóa thôn, làng: 109 cái, (nhà sinh hoạt cộng đồng, hội trường 

thôn, nhà rông). 

- Có trên 90% thôn, làng có sân thể thao; khu vui chơi giải trí. Các hoạt động 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở ngày càng được nhiều đối tượng tham 

gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn huyện. 

4.2. Tiêu chí số 8 

Hiện nay có 06 trạm truyền thanh xã đang hoạt động tốt (Hà Tây, Hòa Phú, 

Nghĩa Hưng, Chư Đang Ya, Nghĩa Hòa, Ia Nhin); 02 trạm đã hư hỏng (Ia Khươl, 

Ia Mơ Nông) 

Tổng số cụm loa Truyền thanh, FM trên địa bàn huyện là 174 cụm. Trong đó 

số cụm loa tiếp phát sóng Đài huyện là 23 cụm; số cụm loa truyền thanh, FM tiếp 

phát sóng của các trạm truyền thanh xã là 151 cụm. 

4.3. Tiêu chí số 16 (về văn hóa):  

Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã công nhận được 11.727/15.657 GĐVH 

văn hóa, đạt tỉ lệ 75%; 84/96 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt tỉ lệ 87,5%.  

4.4. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn được giao  

Đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hóa  thôn, làng như: 

Xã Chư Đang  a (3.523.000.000 đồng); xã Hòa Phú (660.000.000 đồng); xã Đăk 

Tơ Ver (3.010.500.000 đồng) 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ CHỦ YẾU, NGUYÊN NHÂN: 

1. Tồn tại, hạn chế: 

Một số cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa quyết liệt vào 

cuộc xây dựng nông thôn mới, có tư tưởng cầm chừng, chững lại. Công tác tuyên 

truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới chưa quyết liệt, chưa 

hiệu quả. 

Việc duy trì, củng cố các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn ở các xã chưa 

được quan tâm, thực hiện, chưa xây dựng kế hoạch để đạt chuẩn các tiêu chí nông 

thôn mới nâng cao. 

Công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình của một 

số xã chưa được quan tâm, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị ở huyện chưa chặt 

chẽ, thiếu trách nhiệm dẫn đến số liệu báo cáo chưa chính xác, thiếu đồng bộ. 

2. Nguyên nhân: 

Trình độ dân trí thấp, chưa tiếp cận được tiến bộ của khoa học công nghệ; ý 

thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà 

nước 

Đa số cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới ở huyện, xã còn kiêm nhiệm, 

chưa thực sự chuyên trách. Các phòng, ban, đơn vị chưa phối hợp chặt chẽ với văn 

phòng điều phối để đánh giá, báo cáo thực trạng, dẫn đến số liệu chưa thống nhất. 
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III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2020: 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động  sâu rộng và thường xuyên về những nội 

dung, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến mọi tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu ủy ban nhân dân huyện tiếp tục thành lập Trung tâm văn hóa - 

thể thao ở các xã và sửa, chữa nâng cấp và làm mới Nhà văn hóa thôn, làng trên 

địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tại Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ 

chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các tiêu 

chí về văn hóa, chú trọng công tác xây dựng gia đình văn hóa và thôn, làng, tổ dân 

phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới  đảm bảo theo quy định của Bộ 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể; Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động Phong trào “TDĐKXDĐSVH”; 

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với 

thực hiện các tiêu chí xây dựng nông mới. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, 

thiết chế về văn hóa, khu thể thao. Tạo điều kiện cho nhân dân tham gia bàn bạc, 

thống nhất, chung tay xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; đẩy mạnh các hoạt 

động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở sở. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 

Đề nghị các cấp quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn 

hóa, cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, thể thao cấp xã, các thôn làng phù hợp 

với tiêu chí về văn hóa trong nội dung chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Chương trình 

nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020./. 

 

 Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG PHÒNG 
- Sở VHTTDL;                                                                              

- BCĐ XDNTM huyện; 

- Lưu: VT.                           

 

                                                                                             

                                                                       Nguyễn Hữu Quới

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2011/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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BIỂU 02:                                                                     DANH SÁCH 

RÀ SOÁT 19 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GI I ĐOẠN NĂM 2017 

 

STT xã 

Tiêu chí số 06 cơ sở vật chất văn hóa 
Tiêu chí  

số 16 về  ăn hóa 

Quyết định của  BND 

huyện thành lập Trung 

tâm VHTT xã (ngày , 

tháng, năm …?) 

6.1. Xã có nhà văn 

hóa hoặc hội trường 

đa năng và sân thể 

thao phục vụ sinh hoạt 

văn hóa, thể thao của 

toàn xã 

6.2. Xã có điểm 

vui chơi, giải trí 

và thể thao cho 

trẻ em và người 

cao tuổi theo quy 

định 

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, 

ấp có nhà văn hóa 

hoặc nơi sinh hoạt 

văn hóa, thể thao 

phục vụ cộng đồng 

Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt 

tiêu chuẩn văn hóa 

theo quy định (≥ 70%)  

1 Xã Ia Nhin Đạt Đạt Đạt (100%) 10/11 (91%) Số 2416/QĐ-UBND ngày 

04/12/2017 

2 Xã Nghĩa Hưng Đạt Đạt Đạt (100%) 14/16 (87.5%) Số 2417/QĐ-UBND ngày 

04/12/2017 
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BIỂU 04:                                                                    DANH SÁCH  

RÀ SOÁT 12 XÃ ĐĂNG KÝ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019 

 

STT xã 

Tiêu chí số 06 cơ sở vật chất văn hóa 
Tiêu chí  

số 16 về  ăn hóa 

Quyết định của  BND 

huyện thành lập Trung 

tâm VHTT xã (ngày , 

tháng, năm …?) 

6.1. Xã có nhà văn 

hóa hoặc hội trường 

đa năng và sân thể 

thao phục vụ sinh 

hoạt văn hóa, thể 

thao của toàn xã 

6.2. Xã có điểm 

vui chơi, giải trí 

và thể thao cho 

trẻ em và người 

cao tuổi theo quy 

định 

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, 

ấp có nhà văn hóa 

hoặc nơi sinh hoạt 

văn hóa, thể thao 

phục vụ cộng đồng 

Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt 

tiêu chuẩn văn hóa 

theo quy định (≥ 70%)  

1 Xã Nghĩa Hòa Đạt Đạt Đạt (100%) 5/5 

(100%) 

Số 581/QĐ-UBND ngày 

26/6/2018 

2 Xã Ia Nhin Đạt Đạt Đạt (100%) 8/8 (100%) Số 2416/QĐ-UBND ngày 

04/12/2017 

3 Xã Nghĩa Hưng Đạt Đạt Đạt (100%) 12/13 (92.3%) Số 2417/QĐ-UBND ngày 

04/12/2017 
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BIỂU 05:                                                                   DANH SÁCH  

27 XÃ ĐĂNG KÝ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020 

 

STT xã 

Tiêu chí số 06 cơ sở vật chất văn hóa 
Tiêu chí  

số 16 về  ăn hóa 

Quyết định của  BND 

huyện thành lập Trung 

tâm VHTT xã (ngày , 

tháng, năm …?) 

6.1. Xã có nhà văn 

hóa hoặc hội trường 

đa năng và sân thể 

thao phục vụ sinh hoạt 

văn hóa, thể thao của 

toàn xã 

6.2. Xã có điểm 

vui chơi, giải trí 

và thể thao cho 

trẻ em và người 

cao tuổi theo quy 

định 

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, 

ấp có nhà văn hóa 

hoặc nơi sinh hoạt 

văn hóa, thể thao 

phục vụ cộng đồng 

Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt 

tiêu chuẩn văn hóa 

theo quy định (≥ 70%)  

1 Xã Hòa Phú Chưa đạt Đạt 6/6  (100%) 6/6 (100%) Đang làm hồ sơ 
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BIỂU 07:                                                                   DANH SÁCH  

CÁC XÃ C N LẠI CHƯ  ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ  ĂN HOÁ 
 

ST

T 
xã 

Tiêu chí số 06 cơ sở vật chất văn hóa 

Tiêu chí  

số 16 về  ăn 

hóa Quyết định của UBND 

huyện thành lập 

Trung tâm VHTT xã 

(ngày , tháng, năm 

…?) 

Lý do 

chưa đạt 

6.1. Xã có nhà văn hóa 

hoặc hội trường đa 

năng và sân thể thao 

phục vụ sinh hoạt văn 

hóa, thể thao của toàn 

xã 

6.2. Xã có điểm 

vui chơi, giải trí 

và thể thao cho 

trẻ em và người 

cao tuổi theo quy 

định 

6.3. Tỷ lệ thôn, bản, 

ấp có nhà văn hóa 

hoặc nơi sinh hoạt 

văn hóa, thể thao 

phục vụ cộng đồng 

Tỷ lệ thôn, 

bản, ấp đạt 

tiêu chuẩn 

văn hóa theo 

quy định (≥ 

70%) 

1 Xã Chư Đang  a Chưa đạt Chưa đạt  7/7 - 100% 6/7 (85,71%) Đang làm hồ sơ Chưa đạt 

2 Xã Ia Ka Chưa đạt Đạt 9/9 – 100% 7/9 (77.8%) Đang làm hồ sơ Chưa đạt 

3 Xã Ia Mơ Nông Đạt Đạt 6/6 – 100% 6/6 (100%) Đang làm hồ sơ Chưa đạt 

4 Xã Ia Kreng Chưa đạt Chưa đạt 3/3 – 100% 3/3 (100%) Đang làm hồ sơ Chưa đạt 

5 Xã Ia Phí Chưa đạt Đạt 13/13 – 100% 11/13 (84.6%) Đang làm hồ sơ Chưa đạt 

6 Xã Ia Khươl Đạt Chưa đạt 12/12 – 100% 9/12 (75%) Đang làm hồ sơ Chưa đạt 

7 Xã Đăk Tơ Ver Chưa đạt Chưa đạt 5/5 – 100% 3/5 (60%) - Chưa đạt 

8 Xã Hà Tây Chưa đạt Đạt 9/9 – 100% 8/9 (88.9%) - Chưa đạt 
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 hụ biểu 02 

      
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG  

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

   

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT 
Nội dung  

thực hiện 

Đ T 

 khối 

lượng 

  

Đơn vị 

thực hiện Thực hiện đến tháng 06/2020 Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 

Khối lượng Thành tiền Khối lượng Thành tiền 

I ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG         
 

  

6 Cơ sở vật chất văn hóa CT       
 

Phòng Văn 

hóa-Thông  

tin 

  Nhà văn hóa xã 

CT 

      
 

  
Đầu tư trang thiết bị NVH xã 

Hòa Phú 
40 

 NVH xã Hà Tây 2,631,6   

 NVH xã Đăk Tơ Ver 1,894,700   

  Nhà văn hóa - khu Thể thao CT 

Nhà văn hóa - khu TT thôn 

Ngô Sơn - Chư Đang  a   
947,40   

 

Nhà văn hóa - khu TT thôn 

Đoàn Kết - Chư Đang  a 
947,90   

  Khu thể thao xã  CT       
 

  Khu thể thao thôn CT 

  
NVH làng Hreng, xã Hòa 

Phú 
400 

    
Mua sắp trang thiết bị NVH 

thôn, làng (30 triệu/thôn)   
180 

  Khu nghĩa trang CT 

Nghĩa trang làng Xóa-Chư 

Đang  a  
157,90   

 

Nghĩa trang làng  ar-Chư 

Đang  a  
157,90   

Nghĩa trang làng Ia Gri-Chư 

Đang  a  
157,90   
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Nghĩa trang Thôn Ngô Sơn-

Chư Đang  a  
1,340,00   

  Nghĩa Trang xã Hà Tây 315,8    

  Nghĩa Trang xã Đăk Tơ Ver 1,115,800    
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BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG  

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GI I ĐOẠN 2016-2020  
(Kèm theo báo cáo số:       /BC-VHTT ngày       /5/2020 của Phòng Văn hóa-Thông tin) 

 

TT Chỉ số 
Đơn 

vị 

tính 

Dữ liệu 

gốc 

(cuối 

2015) 

Hàng năm 
Mục tiêu 

đến năm 

2020 

Tần suất 

báo cáo 

Công cụ 

thu thập 

thông 

tin 

Trách 

nhiệm 

theo dõi, 

báo cáo 
2016 2017 2018 2019 

6 tháng  

đầu năm  

2020 

I CÁC CHỈ SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦ  CHƯƠNG TRÌNH 

1 

Hạ 

tầng 

kinh 

tế xã 

hội 

1 

1. Tỷ lệ số 

xã đạt 

tiêu chí số 

6 (cơ sở 

vật chất 

văn hóa) 

%  0  0 02/13   02/13  04/12  4/12 5/12  6 tháng 

Báo cáo, 

theo dõi, 

đánh giá 

Phòng 

Văn 

hóa-

Thông 

tin 

1.1. Tỷ lệ 

số xã có 

trung tâm 

văn hóa, 

thể thao 

%  0 
 01/13 

(7,7%) 

 3/13 

(23%) 

 03/13 

(23%) 

 04/13 

(31%) 

4/12 

 (33,3) 

5/12  

(41,6) 
6 tháng 

Báo cáo, 

theo dõi, 

đánh giá 

Phòng 

Văn 

hóa-

Thông 

tin 

1.2. Tỷ lệ 

số thôn, 

làng có 

nhà văn 

hóa, nơi 

sinh hoạt 

văn hóa, 

thể thao 

phục vụ 

cộng đồng 

%    100  100 100  
 109 

(100%) 

 109/109 

(100%) 

109 

(100%)  
6 tháng 

Báo cáo, 

theo dõi, 

đánh giá 

Phòng 

Văn 

hóa-

Thông 

tin 
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1.3. Tỷ lệ 

số xã có 

điểm vui 

chơi, giải 

trí và thể 

thao cho 

trẻ và 

người cao 

tuổi theo 

quy định 

%         4/12   4/12  7/12 6 tháng 

Báo cáo, 

theo dõi, 

đánh giá 

Phòng 

Văn 

hóa-

Thông 

tin 

1 

Hạ 

tầng 

kinh 

tế xã 

hội 

1 

1.4. Huyện 

đạt tiêu chí 

số 6 (văn 

hóa) 

%  0 0  02/13   02/13  03/13  4/12  5/12 6 tháng 

Báo cáo, 

theo dõi, 

đánh giá 

Phòng 

Văn 

hóa-

Thông 

tin 

2 

Chất 

lượng 

đời 

sống  

văn 

hóa 

2 

2. Tỷ lệ số 

xã đạt 

tiêu chí số 

16 (văn 

hóa) 

%  0 
 9/13 

(69,2) 

 9/13 

(69,2) 

 10/13 

(76,9%) 

 11/13 

(84,6%) 

11/12 

(91,6%)  

11/12 

(91,6%)  
6 tháng 

Báo cáo, 

theo dõi, 

đánh giá 

Phòng 

Văn 

hóa-

Thông 

tin 

2.2. Tỷ lệ 

số thôn, 

làng đạt 

tiêu chuẩn 

văn hóa 

theo quy 

định 

%  0 
 87/105 

(82,8%) 

 88/105 

(83,8%) 

87/105 

(82,8%)  

84/109  

(77%) 

84/109 

(77%)  

85/109 

(77,9%)  
6 tháng 

Báo cáo, 

theo dõi, 

đánh giá 

Phòng 

Văn 

hóa-

Thông 

tin 
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