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BAO CÁO 
Kêt qua thurc hin Kê hoich so 21/KH-UBND ngày 21/2/2019 cüa 

U ban nhân dan tinh ye triên khai Be an "Xây dirng van hóa u'ng xfr trong 
trtro'ng hQc giai doin 2018 - 2025" trên dla  bàn tinh Tuyên Quang 

Can cr ni dung Van bàn so 396/SGDDT-CNTT ngày 12/5/2020 cüa S& Giáo 
diic và Dào tao  v vic báo cáo kt qua thirc hin K hoach s 21/KH-UBND ngày 
2 1/02/2019 cüa U ban nhân dan tinh ye triên khai D an "Xáy dyng van hóa thig xz' 
trong rru'àng hQc giai dogn 2018 — 2025" trên dja bàn tinh Tuyên Quang, S Van 
hóa, Th thao và Du ljch báo cáo kt qua thirc hin, nhu sau: 

I. CONG TAC THAM MUU, CHI io 

Htng nàm, Si Van hóa, Th thao và Du ljch dã xây drng K hoach, ban 

hành các van bàn chi dao,  huàng dn các dan v thuc Sâ, các Phông Van hóa và 

Thông tin, Trung tam Van hoá, Truyn thông và Th thao huyn, thành ph trin 

khai thirc hin tuyên truyn các ni dung v giáo dc lông yêu nuâc, yêu thuang 

con ngithi và truyn thng cüa dan tc, nêu guang các can b, nhà giáo, nhân viên 

vâ ngui dirng du nhà tnthng trong vic xây dimg van hóa irng xà; các cá nhân 

din hInh, mô hInh tnthng h9c th1rc hin t& cong tác xây dçrng van hóa 1rng x11 

lng ghép vi các ni dung ye cong tác van hóa, gia dInh và tré em; thông qua hoat 

dng cUa các thit ch van hóa co sâ, di thông tin hru dng, di chiu bong km 

dng, h thng thu vin, tü sách ca sâ vói nhiu ni dung, hInh thrc phong phii, 

gop phn tao  sir chuyn biên manh  me trong di ngü nba giáo, can b quàn 1 giáo 

dijc, nhân viên, hçc sinh, sinh viên, gia dInh và cong dng v xay dmg van hóa 

irng xir trong trung h9c. S dã ban hành các K hoach,  van bàn cu th: (1) 

(1) K hoach s 30/KH-SVHTTDL ngày 27/3/2018 v thrc hin các hoat dng näm 2018 thuic D 
an "Tuyên truyn, giáo duc dao d6c, 161 song trong gia thnh Vit Narn giai dogn 2010-2020"; Kê hoach so 
47/KH-SVHYTDL ngày 11/5/2018 ye to c1iic các hoat dng tuyOn truyOn Ngay Gia dinh Vit Nam và Tháng 
hành dng quôc gia ye phOng, chong bao  1rc gia dInh närn 2018; KO hoch so 57/KH-SVHTTDL ngày 
31/5/2018 v trién khai Tháng hành dng vi trO em nãm 2018; Kê hoach so i 7/KH-SVHYT'DL ngày 
03/3/2019 ye thirc hin cong tác tré em näm 2019; Kê hoach so 24/KH-BCD ngày 28/3/2019 ye vic thrc 
hin cOng tác gia dInh näm 2019; Kê hoach so 40/KH-SVHTTDL ngày 03/5/20 19 ye thirc hin cac hoat 
dng näm 2019 thuc Dé an "Tuyên truyên, giáo duc dao d&c, 161 song trong gia dinh Vit Nam giai dogn 
2010-2020"; Kê hoach sO 46/KH-SVHTTDL ngày 14/5/20 19 ye triOn khai Thang hành dng VI trê em nàm 
2019 và các van bàn khác lien quan den cOng the van hOa, gia dInh Va tré em. 



II. KET QUA THUC HIN 

Ngành dã tp trung tuyên truyn các chü trLro'ng cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut 

lien quan dn các ni dung v giáo dic do dirc, 1i sang, van hóa üng xtr trong 
trumg h9c; v bin pháp, trách nhim cüa nhà tnthng, gia dInh ngithi h9c; các to 

chüc doàn th, chInh quyn dja phuang di vôi vic xây dirng van boa üng xi:r trong 

tru?mg bce gn vâi các dçit tuyên truyn phic vi nhim vi1 chInh trj; chào mrng k' 
nim các ngày l ion cüa dt nuc, cüa tinh theo ni dung Quyt djnh s 1299/QD-

TTg ngày 03/10/20 18 cüa Thu tuong ChInh phü v D an "Xây daig van hóa ingxi'i' 

trong trzthng hQc giai dogn 2018 — 2025"; Kê hoch s 21/KH-UBND ngày 
2 1/02/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh v triên khai D án"Xáy dyng van hóa &ngxt'c 
trong fruô72g hQc giai dogn 2018 — 2025" trên dja bàn tinh Tuyên Quang ... Thu?mg 

xuyên t chirc các hott dng van hóa, van ngh, th dic, th thao tai  cong dng nhm 

chãm lo dôi sng van hóa, tinh than cho các em hra tui hçc sinh, sinh viên to môi 

trirmg vui chGi, giãi trI lành manh,  gop phn xây drng môi tnr&ng van hóa üng xir 

ngoài nhà tnrmg cho các em hc sinh, sinh viên. 

K& qua c th (Ke't qua tuyên trzn chung cia toàn ngành van hóa, the thao và 

du l/ch Co king ghép các nç3i dung tuyên truyn ye van hóa th'zg xt' trong tru'Ong hQc, gia 

dInh, và cç5ng dOng". 

Toàn tinh, duy trI hot dng 127 nhà van hóa xA, phuOng, thj trn; 1.640 nba 

van boa thôn, bàn, to dan phô vâ 2.494 to, di van ngh; 197 Câu ic b van boa, van 

ngh... to diu kin d các em hc sinh, sinh viên duçc tham gia, hix&ng thi. Doàn 

Ngh thut dan tc tinh tO chüc 120 buM biu din ngh thut chuyên nghip/nàm, 

phiic vi trên 120.000 luçt ngui/nam có gn các tit mic dành cho các em hc sinh, 

sinh viên tti các huyn, thành ph& Hang nam, các di thông tin luu dng tinh, 

huyn, thành pM lam mâi và thay di ni dung trén 100 cim c dng, biên tp 

trên 100 chucing trInh thông tin; thirc hin trên 700 buM tuyên truyn; treo trên 

2.000 luçit bang ron, khâu hiu; thirc hin trên 1.300 buM tuyên truyn ming ti 

co s& và khu virc trung tam các huyn, thành pM. 

- Các di chiu bong luu dng thirc hin 1.626 buM chiu phim ti các xã 

vüng cao, vüng sâu, vüng xa, vüng dng bào dan tc thiu s trên dja bàn tinh, 

phiic v1i trên 450.000 luçit ngui xem. Truàc các buM chiu phim dã tuyên truyn 

chü truang, duing lôi cüa Dàng, pháp lut cüa Nhà nithc v giao die dao  dác, iM 

sang, van hóa üPg x1r trong tru&ng hoc. 

- Doân Ngh thut dan tc tinh t chi.rc trén 100 buM biu dik ngh thut 

chuyên nghip tai  cac huyn, thành pM; duy trI hot dng cüa các di van ngh qun 

chüng vci trên 3.000 buM biu din phiic vçi trên 7.000 luçt ngui xem. Trung tam 

van hóa tinh; Trung tam Van hóa, Truyên thông và The thao các huyn, thành pM 
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t chüc trén 300 bui biu din van ngh qun chüng chào mrng k nim các ngày 
1 ló'n cüa dt nuc,... trong do 1ng ghép ni dung tuyên truyM v giáo dçic do due, 
1,i sng, van hóa 1rng xü cho các em hçc sinh, sinh viên. 

- Thu vin tinh, hang näm cp trên 900 the ban  d9c cho tré em, phuc v hon 
20.000 h.rçt ban  d9c; to chirc Ngày hi d9c sách và van hóa d9c t chüc thing bay 
nhiu dçt sách, báo, tp chI, chuyên San, thu hut nhiu ban  d9c thuôc lüa tui hoc 
sinh, sinh viên. Day thixc sir là noi h9c tap,  giãi trI lành manh  cho các em h9c sinh, 
sinh viên gop phn nâng cao mirc huâng th van hóa, tinh thn cho các em. 

- Bão tang tinh; Ban Quãn l Quâng tnr&ng Nguyn Tt Thành, Khu du ljch 
ljch sü van hóa và sinh thai Tan Trào; hang näm drA don tip và ph%lc vi trên 700 
nghIn lucit khách lüa tui hçc sinh, sinh viên dn tham quan, h9c ttp và trâi nghim. 

- Trung tam Hutn 1uyn và thi dâu th thao tinh; Trung tam Van hoá, Truyên 
thông và Th thao các huyn, thành ph trong dp h, Tháng hành dng VI tré em dà 
t chüc các lrp hoat dng cho các em h9c sinh, sinh viên nhu: Ba bong, cu lông, 
Ci vua, PenCaksilat, Vovinam (vo Vit dao),  diên kinh, cu lông, qun vçlt, nhac, 
ha, boi..., thu hut trên 1.000 luçt em h9c sinh tham gia. Duy trI hoat  dng 11 di 
tuyên tré tp trung vi 68 vn dng viên; 10 Rip nãng khiu ban ttp trung vâi 71 vn 
dng viên và 3 Rip di tuyn cüa tinh vOi 14 vn dng viên. Toàn tinh hin cO 325 
san bong dá (trong do có 6 san cô nhân tao);  409 san bong chuyn, 60 san patin, 686 
san cu lông và 185 san khác là noi tham gia tQtp 1uyn cho các lua tui, trong do cO 
h9c sinh, sinh viên. Th?c hin cOng tác xã hi hóa cOng tác th diic th thao, các tO 
chüc, Ca nhân trên dja bàn tinh dã xây dirng 28 b boi don giân phçic vit nhân dan, 
dc bit là các lap day boi cho các em h9c sinh, sinh viên trong dip  he, gop phn tao 
san choi b Ich, nâng cao sue khôe, phông chng dui nuac cho các em. 

- Thixang xuyên thirc hin thanh tra, kim tra các hoat dng van boa, th 
thao và du ljch; CC CO 50 kinh doanh djch v van boa, qua do nhm ngàn chän 
các van hóa phm dc hai  ânh hu'ang den tu tuâng, nhn thüc cüa các em h9c 
sinh, sinh viên. 

III. DANH GIA CHUNG 
1. Uu diem: 
- Cong tác tuyên truyên và t chüc các boat  dng van hóa, th thao và du 

ljch dâ gop phn cham lo dai sOng van hOa, tinh thAn cho các em hoc sinh, sinh 

viên tai  cong dng, qua do tao  môi truông sng lành manh,  nâng cao dai sang van 

boa tinh thAn cho các em. 

- Cong tác thanh tra, kiêm tra các boat  dng van boa, djch vii van hoá trén 
dja bàn tinh dã gop phAn ngän chn vic kinh doanh các san phAm van hóa không 

lành manh  ành huang xAu dn nhân each cüa cac em h9c sinh, sinE viên. 
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2. thin chê: 

- S bui tuyên truyn theo chuyên d chua nhiu, chü yu tuyên truyn mang 

tInh 1ng ghép trong các nhim vi chInh trj cüa tInh, cüa dja phrnmg. 
- Cong tác xã hi hóa d du tu xây dirng khu vui chai, giâi trI dành riêng 

cho các em h9c sinh con han ch& chisa dáp ü'ng duc thu cu hrâng thii cho các 

em, nht là dja bàn vüng sâu vüng xa, vüng dng bào dan tc thiu s. 

IV. GL&I PHAP THIXC HIIN TRONG TH(YI GIAN TCfl 
- Dy math  cong tác truyn thOng, tuyên truyn thm nâng cao nhn thi'rc 

cüa các em h9c sinh, sinh viên, gia dInh h9c sinh, tnthng h9c và cong dng xà hi 

v xây dirng van hóa ilrng xr trong trung h9c. 

- Thi.thng xuyên to chirc các boat dng van hóa, vAn ngh, th duc th 

thao, du ljch và vui chGi giAi trI phü hgp và có sir tham gia cüa các em hçc sinh, 

sinh viên nhäm nâng cao di sng vAn boa tinh thin cho các em, tao  môi truOng 

an toàn, than thin cho các em ngoài nhà truO'ng. 

- Tiêp tiic thirc hin có hiu qua Dé an, K hoach "Xây dyng van hóa i'ng xt'c 

trong trzthng hQc" nh[tng nAm tip theo và nâng cao cht 1uçing phong trào "Toàn 

dan doàn kê't xáy dyng dài sng van hóa a khu dan cii" nêu guong các em h9c 

sinh, sinh viên trong irng xir vAn hóa tai cong dng./. 

No'in1,n: 
- S GD&DT (Tong hp B/c); 
- Lãnh dao So'; 
- Lu'u VT, NSVHGD (Thüy). 

 

KT. GIAM JJOC 
PHO GIAM DOC 
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Nguyn VAn Hôa 
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