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Song An, ngày 27 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Công tác thực hiện các chính sách về văn hóa, thể dục thể thao
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số làng Pốt xã Song An
Thực hiện Văn bản số 129/PVHTT ngày 21/5/2019 của phòng Văn hóa và
Thông tin thị xã An Khê về việc báo cáo công tác thực hiện chính sách về văn hóa,
thể dục thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;
Ủy ban nhân dân xã Song An báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chính
sách về văn hóa, thể dục thể thao tại làng Pốt như sau:
1. Thực hiện chính sách về văn hóa, thể dục thể thao
Làng Pốt xã Song An hiện nay có 70 hộ với 334 nhân khẩu. Qua từng năm,
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân làng Pốt ngày càng nâng cao, các chính
sách về văn hóa, thể thao được chú trọng và thực hiện có hiệu quả.
Năm 2014 đến nay trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt và hưởng thụ văn
hóa được trang bị đầy đủ như: hệ thống âm thanh dùng để sinh hoạt và hội họp; loa
không dây để nghe thông tin thời sự trong nước, thông tin của thị xã; đến năm
2018 có thêm thông tin tuyên truyền của xã.
Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước được thực hiện thông qua nhiều kênh thông tin: Tuyên truyền thông qua
hội họp, thông qua các hội, đoàn thể, sách báo, tài liệu, tờ rơi, băng rôn, đài truyền
thanh… đã kịp thời truyền tải thông tin về văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng an
ninh, dân số và kế hoạch hóa gia đình, giáo dục pháp luật, tình hình phát kinh tế xã
hội của địa phương, trong nước và quốc tế. Qua việc nắm bắt thông tin đa chiều,
nhanh chóng, kịp thời đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, đại hội, lễ hội, các cuộc thi đấu thể dục, thể
thao, biễu diễn văn nghệ… trong những năm qua do xã, thị xã, tỉnh tổ chức nhân
dân đều được tham gia. Đặc biệt, làng có Đội nghệ nhân cồng chiêng được thị xã
chọn tham gia nhiều lễ hội tại thị xã và tỉnh tổ chức. Các môn thể thao như bắn nỏ,
kéo co, đẩy gậy là thế mạnh của làng và đạt giải cao tại các cuộc thi tại thị xã và
tỉnh.
Năm 2017 Đoàn nghệ nhân cồng chiêng tham gia lễ kỷ niệm chiến thắng
Ngọc Hồi - Đống Đa, hội cầu Huê thị xã tổ chức với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách
10.000.000 đồng; năm 2018 là 16.600.000 đồng; năm 2019 là 34.650.000 đồng.
Kinh phí đảm bảo cho Đoàn tham gia trong suốt quá trình diễn ra lễ, hội.
Năm 2018 làng được trang bị sân bóng chuyền đơn giản để phục vụ vui
chơi, giải trí cho thanh thiếu niên với kinh phí bóng, lưới, trụ sắt: 2.100.000 đồng.
Làng Pốt có nhà rông là sinh hoạt, hội họp của nhân dân trong làng. Nhà

rông cũ xây dựng đã lâu nên xuống cấp, năm 2019 làng Pốt được quan tâm đầu tư
xây mới Nhà rông khang trang với tổng kinh phí 452.804.000 đồng. Trong đó:
Ngân sách nhà nước: 384.804.000 đồng (vốn NSTW 200.000.000 đồng, NS tỉnh
20.000.000 đồng, NS xã 164.804.000 đồng) và huy động đóng góp: 68.000.000
đồng
2. Một số đề xuất để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024
Bộ cồng chiêng của làng dùng để sinh hoạt và tham gia các lễ, hội hiện tại
đã hư hỏng không sử dụng được, đề xuất UBND thị xã xem xét, hỗ trợ kinh phí để
làng Pốt mua bộ cồng chiêng mới phục vụ lễ, hội tại làng và tham gia các lễ, hội
khác.
Hiện nay, với công nghệ thông tin phát triển, nhân dân làng Pốt mong muốn
tiếp cận công nghệ thông tin hiện đại, thông tin nhanh, kịp thời, vì vậy đề xuất
UBND thị xã xem xét, đầu tư mạng công cộng tại làng Pốt.
Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về văn hóa,
thể dục thể thao tại làng Pốt và một số đề xuất để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giai
đoạn 2019-2024, báo cáo Phòng văn hóa - Thông tin thị xã theo dõi và tổng hợp./.
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