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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 

 

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh 

Nam Định về ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh 

Nam Định giai đoạn 2018- 2020;  

Căn cứ Hướng dẫn số 813/SNN- VPĐP ngày 02/10/2018 của Sở Nông 

Nghiệp & PTNT về hướng dẫn thực hiện và căn cứ chứng minh đạt Bộ tiêu chí xã 

NTM nâng cao giai đoạn 2018- 2020.  

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Nghĩa Hưng báo cáo kết quả thực hiện 

xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2018- 2020 của 10 xã (Nghĩa Sơn, Nghĩa Lạc, 

Nghĩa Tân, Nghĩa Hồng, Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hải, Nghĩa Hùng, Nam 

Điền, Phúc Thắng) như sau: 

1. Yêu cầu của tiêu chí và kết quả thực hiện tiêu chí  

11.1. Thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT tại TT Văn 

hoá - Thể thao của xã, thu hút đông đảo người dân tham gia 

- Trung tâm Văn hoá- Thể thao xã tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao:  

- Tổ chức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị: 12 cuộc/năm 

- Liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng: 4 cuộc/năm 

- Duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ: 5 câu lạc bộ trở lên 

- Thư viện, phòng đọc sách báo: hoạt động tốt 

- Thu hút ≥ 30% số người dân hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa. 

- Tổ chức các cuộc thi đấu thể thao: 6 cuộc/năm 

- Thu hút ≥ 25% số người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. 

- Thu hút trẻ em trên địa bàn dân cư tham gia hoạt động VHTT-TT đạt 30% 

thời gian hoạt động của Trung tâm.  

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất, 

ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng các địa điểm tổ chức các sinh hoạt văn hoá- thể 

thao cộng đồng; tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng các thiết 

chế văn hoá - thể thao, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá nghệ thuật, câu 

lạc bộ thơ, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, phòng thể dục thể 

hình, các đội văn nghệ, đội thông tin lưu động, khu vui chơi giải trí, phòng đọc 

sách báo, điểm bưu điện văn hoá xã, thị trấn... nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, 
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hưởng thụ văn hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giáo dục tư tưởng, 

đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện. 

Qua kiểm tra thực tế có 8/10 xã đã xây dựng được Trung tâm VHTT-TT 

riêng biệt và hoạt động hiệu quả, sử dụng đúng mục đích; 2/10 xã (xã Nghĩa Lạc, 

xã Nghĩa Thành) đang sử dụng hội trường của UBND xã làm nơi hội họp, thực 

hiện các nhiệm vụ VHVN-TDTT và đã có quy hoạch sử dụng đất để xây dựng 

TTVH- TT (có trích lục sơ đồ vị trí thửa đất, có kế hoạch xây dựng cụ thể). Các xã 

đều có Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định. Trung tâm 

VHTT-TT của xã được trang bị các thiết bị như bàn ghế, tủ, loa đài âm thanh, ánh 

sáng…; có khu thể thao như sân bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông… đảm bảo diện 

tích từ 2.000m2; đã quy hoạch sân vận động diện tích từ 10.800 m2 trở lên đảm bảo 

theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Có 121/121 làng, thôn, xóm, tổ dân phố đã hoàn thành xây dựng nhà văn 

hoá. Quy mô các nhà văn hoá thôn xóm từ 100 chỗ ngồi trở lên, đảm bảo đủ cơ sở 

vật chất: có sân khấu, được đầu tư các thiết bị bàn ghế, bảng tin, nội quy, tivi, loa 

đài, tủ sách và một số dụng cụ thể thao đơn giản. Nhà văn hóa - khu thể thao hoạt 

động thường xuyên, có hiệu quả, là nơi tổ chức hội họp của các đoàn thể, câu lạc 

bộ, văn hóa, thể dục thể thao.     

Hàng năm các xã đều xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, hoạt động 

nghiệp vụ đối với hệ thống Trung tâm Văn hóa - thể thao cấp xã; tổ chức các hoạt 

động văn hóa tổng hợp; liên kết phối hợp với các ngành, đoàn thể quần chúng phục 

vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải 

trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của quần chúng. 

Kết quả 10/10 xã đảm bảo đủ tiêu chí: Công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính 

trị: 15-19 cuộc/năm; Các cuộc thi đấu thể thao: 6-7 cuộc/năm; Hoạt động câu lạc 

bộ: 5- 6; Phòng đọc: hoạt động tốt; Tỷ lệ người dân tham gia sinh hoạt văn hoá: 

35%; Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện Thể dục thể thao thường xuyên: 40%; 

Thời gian phục vụ trẻ em tại trung tâm: 30% thời gian. 

Tuy nhiên trong năm 2020 do tình hình dịch covid 19 diễn biến phức tạp. 

Trong thời gian sinh hoạt giãn cách, để tránh tập trung đông người, TTVH-TT các 

xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến, cổ động trực quan tới người dân các văn 

bản chỉ đạo của các cấp ngành về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, phát triển 

sản xuất, … 

11.2. Các giá trị tốt đẹp văn hoá truyền thống của địa phương được phát 

huy thông qua cá hoạt động sinh hoạt văn hoá truyền thống thường xuyên 

- Tỷ lệ Gia đình văn hoá đạt trên 80%  

- Tỷ lệ gia đình văn hoá 3 năm liên tục đạt 60% trở lên  
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 - Có 100% số thôn, xóm đạt danh hiệu văn hoá; trong đó 50% số thôn, xóm 

đạt 5 năm liên tục trở lên  

- Các di tích lịch sử văn hoá tại địa phương được giữ gìn, phát huy giá trị văn 

hoá truyền thống tốt đẹp 

Các nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng gia đình văn hóa luôn được 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành và các tổ chức đoàn thể trong xã tiếp tục 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng loạt, rộng khắp trên 

địa bàn và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. 

 Phong trào đã khai thác và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống, 

đạo lý dân tộc, tạo thành động lực thu hút các gia đình thuộc nhiều thành phần 

đăng ký tham gia. Thông qua việc thực hiện các nội dung, tiêu chuẩn xây dựng hộ 

gia đình văn hóa đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trong xây dựng gia 

đình no ấm, hòa thuận, chung thủy, bình đẳng, tiến bộ; có nếp sống lành mạnh; 

nuôi dạy con trưởng thành và thành đạt; đoàn kết, giúp đỡ xóm làng; gương mẫu 

chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 

tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. 

 Triển khai lồng nghép phong trào xây dựng gia đình văn hóa với các phong 

trào do các đoàn thể tổ chức thực hiện như: Hội Phụ nữ với phong trào "Phụ nữ 

tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", xây dựng gia 

đình “5 không, 3 sạch” gắn với "Phụ nữ cả nước chung tay xây dựng nông thôn 

mới", xây dựng gia đình hạnh phúc đạt 4 chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, 

hạnh phúc", … 

 Xây dựng gương Gia đình văn hóa điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực như: 

Phát triển kinh tế hộ gia đình; Gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống hòa thuận, 

hạnh phúc; Gia đình thể thao; Gia đình tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã 

hội, tham gia các phong trào thi đua của địa phương; Gia đình hiếu học, dòng họ 

hiếu học… Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nêu gương, phát động 

phong trào học tập, nhân rộng các mô hình điển hình trong toàn xã. 

Kết quả: Tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm đạt trên 80%; tỷ lệ gia đình văn 

hóa 3 năm liên tục đạt trên 65%. 

Về xây dựng Khu dân cư văn hoá: 100% số thôn, xóm đạt danh hiệu KDC 

văn hoá hàng năm; trong đó trên 50% số thôn, xóm đạt 5 năm liên tục trở lên được 

UBND huyện ra quyết định công nhận.  

Các di tích lịch sử văn hoá tại địa phương được giữ gìn, phát huy giá trị văn 

hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

11.3 Cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết, thực hiện tốt các 

hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân 

đạo, từ thiện 
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100% các làng, thôn, xóm được xây dựng và thực hiện có hiệu quả hương 

ước, quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện có ý nghĩa to lớn, góp phần 

cùng với các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ nhà ở cho gia đình liệt sĩ, thương binh, 

bệnh binh, người có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, … 

để giúp giảm bớt phần nào khó khăn về vật chất cho họ. 

Kinh phí cho hoạt động đền ơn đáp, nghĩa, nhân đạo, từ thiện từ 100 triệu 

đồng đến 1,5 tỷ đồng. 

17.2. 100% số thôn/xóm có hương ước, quy ước được phê duyệt và tổ 

chức thực hiện tốt các hương ước, quy ước  

- 100% số làng, thôn, xóm có hương ước, quy ước theo quy định, được 

UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện   

- Hương ước, quy ước được phổ biến, hướng dẫn tới các hộ gia đình thông 

qua hội nghị tại thôn/xóm và được niêm yết công khai tại nhà văn hoá thôn/xóm. 

Công tác xây dựng hương ước tại xã được xây dựng theo quy trình: lấy ý kiến 

của người dân, được phòng Tư Pháp và Phòng Văn hoá & Thông tin huyện thẩm 

định sau đó trình UBND huyện phê duyệt. Nội dung của bản hương ước cơ bản 

đảm bảo theo các quy định của pháp luật. 

Đánh giá tiêu chí số 11: 10/10 xã đạt theo các quy định về xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. 

2. Về hồ sơ, căn cứ chứng minh 

10/10 xã đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ minh chứng theo yêu cầu và có Biên 

bản thẩm định của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Nghĩa Hưng.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 

2018- 2020 của 10 xã (Nghĩa Sơn Nghĩa Lạc, Nghĩa Tân, Nghĩa Hồng, Nghĩa 

Thành, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hải, Nghĩa Hùng, Nam Điền, Phúc Thắng) thuộc các tiêu 

chí số 11.1, 11.2, 11.3, 17.2 trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng. Phòng Văn hoá và 

Thông tin huyện Nghĩa hưng trân trọng báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Sở VHTT&DL; 

- Lưu: VT.  

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Tý 
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