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BAO CÁO 
Kêt qua thiyc hin Quyêt dnh so 1610/QD-TTg ngày 16/9/2011 

và Quyêt djnh so 22/QD-TTg ngày 05/01/2010 ella Thu tu'ong ChInh phll 

KInh gui: Van phông Thung trrc Ban Chi dto Trung uo'ng Phong trào 
"Toàn dan doàn két xây dirng di song van hóa" 

Thc hin Van bàn so 1010/UBND-KGVX ngày 10/4/2020 cüa Uy ban 
nhân dan tinh ye vic báo cáo kêt qua thirc hin các Quyêt djIIh cUa Thu tuOng 
ChInh phü, Sâ Van hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang - c quan Thung 
trçrc Ban Chi dao,  báo cáo kêt qua thirc hin thu sau: 

I. CONG TÁC PHO BIEN, QUÁN TRIT VA TRIEN KHAI CAC 
QUYET D!NH  CUA THU ThONG CH!NH PHU 

1. Cong tác to chu'c phô biên, quán trit Va triên khai thiyc hin các 
Quyêt djnh cüa Thu ttr&ng ChInh phil 

Thrc hin Quy& djnh so 161 0/QD-TTg ngày 16/9/2011 và Quy& djnh s 
22/QD-TTg ngày 05/01/2010 cüa Thu tuóng ChIth phü, Uy ban than dan tinh 
Tuyên Quang ban hàth: Kê hoach so 12/KH-UBND ngày 23/3/20 12 th?c hin 
Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dung di song van hóa" trên dja bàn tinh Tuyên 
Quang den näm 2015, djnh huóng den nàm 2020; Quyêt djnh sO 526/QD-UBNID 
ngày 31/12/2012 ye vic phê duyt Quy hoach  phát triên sr nghip van boa tinh 
Tuyên Quang den nàm 2020; các Quyêt djnh giao chi tiêu kê hoch phát triên 
kinh tê - xà hi và dir toán ngân sách nhà nuóc theo ti'mg 11am, trong do giao chi 
tiêu kê hoach cu the cho van hóa - the thao và du lich nhäm thuc hiên chi tiêu 
Nghj quyêt Dii hi Dàng b tith Tuyên Quang dã dê ra: Quyet djnh so 558/QD-
UBND ngày 23/12/2009, Quyêt dth so 456/QD-UBND ngày 28/12/2010, Quyêt 
djnh so 558/QD-UBND ngày 28/12/2011, Quyêt djnh sO 468/QD-UBND ngày 
26/12/2012, Quyêt djnh so 568/QD-UBND ngày 31/12/2013, Quyêt dnh sO 
18/QD-UBND ngày 20/1/2015, Quyêt djnh so 456/QD-UBND ngày 28/12/2015, 
Quy& djnh s 456/QD-UBND ngày 15/12/2017, Quyêt djnh so 388/QD-UBND 
ngày 12/12/2018, Quyêt djnh so 468/QD-UBND ngày 16/12/20 19. 

Trung Ban Chi dao  tinh ban hânh các K hoch v thirc hin Phong trào 
"Toàn dan doàn kêt xây dirng di sOng van hoá" theo tüng nam: Kê hoach  so 
15IKH-BCD ngày 29/2/2012; Ke hoich sO 05/KH-BCD ngày 24/4/2013; K 
hoch so 36/KH-BCD ngày 22/4/20 14; K hotch so 01/KH-BCD ngày 27/4/20 15; 
K hotch s O3IKH-BCD ngày 03/3/20 16; K hotch sO 01/K}1I-BCD ngày 
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04/4/20 17; K hoach s 04/KH-BCD ngày 28/3/20 18; K hotch s 04/KH-BCD 
ngày 10/4/2019, trong dió giao thim vii c1,T the cho tü'ng thành viên Ban Chi dao 
tinh, Ban Chi do huyn, thành phô dé dt diic các chi tiêu Kê hoach de ra, cuôi 
nàm tiên hành tong két dánh giá kêt qua dt duçic, ton ti, hn chê và phuong 
htthng, nhim vi,i cho nãm tiêp theo. 

Si Van boa, Th thao và Du lch ban hành K hoach s 86/KH-SVHTTDL 
ngày 04/11/2013 thirc hin Quy hoch phát triên sr nghip van hóa tinh Tuyên 
Quang den 11am 2020; hang näm, ban hành các van bàn hithng dk Ban Chi dao 
huyn, thành phô thirc hin chi tiêu kê hotch Uy ban nhân dan tinE giao v xây 
dirng danh hiu "Gia dInh van hóa"; Khu dan cu van hóa; co quan, dan vj doanh 
nghip dtt chuân van hóa và van bàn hung dan bInh xét danh hiu "Gia dInh van 
hóa", Khu dan cu van boa; "Xã dt chuân van hóa nông thôn mói", "PhuOng, thj 
trân dtt chuân van rninh do thj"... Tir nàm 2010 den näm 2019, phôi h9'p vi Uy 
ban Mtt trn To quôc tinh, Si Ni vi, Sâ Lao dng - Thuang binh và Xã hi to 
chüc 08 l&p tp huân ye Phong trào "Toàn dan doàn kêt xay dirng di sng van 
hóa" cho 1.894 h9c viên là lath dao,  chuyên viên PhOng Van hóa và Thông tin, 
cong chüc van hóa - xä hi xã, phung, thj trân và TruOng thôn, bàn, to dan phô 
trên dja bàn toàn tinh; hang nAm, tp huân mô hInh Dê an tuyên truyên giáo diic 
dao due lôi sOng trong gia dInh Vit Nam ti xà An tixO'ng, thành phô Tuyên 
Quang cho han 50 h9c viênlnäm; näm 2017, luân chuyên han 400 cuôn so tay 
tuyên truyên thirc hin Chuong trInh mic tiêu QuOc gia xay dimg nông thôn mad 
thuc 11th vçrc van hóa, the thao và du ljch den các huyn, thânh phO; tir nam 
2011 - 2015, tO chüc Lien hoan gia dInh van hóa tiêu biêu lam theo tam guang 
dao due Ho ChI Minh; nàm 2017, to chüc Hi thi tim hiêu kiên thüc gia dInh tinh 
Tuyên Quang lan thu I; nAm 2018 tO chüc Hi thi "Gia dinb tiêu biêu chung sirc 
xây dimg nOng thôn mad"; näm 2019, to chüc Lê phát dng Cuc V.n dng sang 
tác ca khüc, tiêu phâm, tha tuyên truyên ye xây dimg nOng thôn mad tinh Tuyên 
Quang näm 2019 vâi 150 tác phâm, trong do 35 tác phâm ca khñc, 43 tác phâm 
tiêu phâm, 72 tác phâm thci. 

2. Cong tác kiêm tra, giám sat thirc hin các Quyt djnh cüa Thu ttr&ng 
ChInh phil 

Hang näm, các ngàth thành viên Ban Chi do tinh thành ltp Doàn kim tra 
tInE hith thrc hin Phong trâo "Toàn dan doàn ket xây dirng dad sOng van boa", 
tr9ng tam là cong tác xây dçmg, bith xét danE hiu "Gia dinE van boa", "Thôn, 
bàn, t dan phO van hOa"; xã dt chuân van boa nông thOn mad; vic thirc hin nêp 
sang van minE trong vic cuâi, vic tang và lê hi; vic thçrc hin Chuong trinh 
miic tiêu Quôc gia xây dirng nông thôn mad thuc 11nh virc van boa, the thao và 
du ljch tai  7/7 huyn, thàth phô, 138/138 xâ, phuông, thj trân, 1.739/1.739 thOn, 
bàn, tO dan phO. 
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II. KET QUA THUC HIN CAC QUYET D!NH  CUA THU TIX1NG 
CHINH PHU 

1. Quyt dnh s 1610/QD-TTg ngày 16/9/2011 cüa Thu tlthng ChInh 
phü phê duyt Chirong trinh thurc hin Phong trào "Toàn dan doàn kêt xay 
dirng dô'i song van hóa" giai doin 2011-2015, dtnh  hurong den nám 2020 

1.1. Myc lieu (do'i vâi vitng mie'n nii) 

a) Myc tiêu cy the' din näm 2015 

Ni dung 
Muc tiêu 
(tj'l%) 

Kêt qua 
(l%) 

So 
sánh 
(ij'l 

Thu hut ngithi dan tham gia vào các hoat dng 
van hóa, the thao i co s&; 

25% trâ 
len 

28 112 

Nba van hóa và khu th thao xä dat  quy djnh 
cüa B Van hóa, The thao và Du ljch; 

40% 40 100 

Nhà vAn hóa và khu th thao thôn, bàn dt quy 
djnh cüa B VAn hóa, The thao và Du ljch; 

40% 65 162 

H gia dInh dixqc cong nhn và giü vttng danh 
hiêu "Gia dInh vAn hóa"; 

50% 86 172 

Thôn, bàn, to dan ph dizçc cong nh.n và gi 
vüng danh hiu "Thôn, bàn, to dan phô vAn hóa"; 

40% 75 187 

Co quan, don vj, doanh nghip dat  chun vAn hóa; 60% 94 156 

Xã dt chun vAn hóa nông thôn mdi; 15% 54 360 

Phu?mg, thj trn dat  chun vAn minh do thj. 15% 17 113 

b,) Myc tiêu djnh hzthng din nám 2020 

- Tiêp tiic nâng cao chat luçmg và t' 1 các chi tiêu dat  duc trong giai doan 
2011 -2015 

- Phn du dat  duçic các tiêu chI v xây dmg vAn hóa nông thôn mri cp 
xa, cii the: 

Ni dung 
Muc tiêu 

%) 

Ktquã 
nAm 2019 
(lê%) 

So 
sánh 
(lç 

%,) 

Xã dat  chu.n vAn hóa nông thôn môi; 50% 53 106 

Phithng, thj trn dat  chun vAn minh do thj; 50% 17 34 
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Nba van hóa và khu th thao thôn, bàn dtt quy 60% 65 108 
djnh cüa B Van boa, The thao và Du ljch. 

1.2. Kinh phi thrc h4n Chu'ong trInh 

Hang 11am, Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch dixgc giao kinh phi d hoit 
dng, triên khai thirc hin Phong trào "Toàn dan doàn kêt xay drng diii song van 
hóa" nhu: Tong hqp, biên son, phát hành tài 1iu hithng dan; dimg biên cô dng; 
in t r?ñ 54 cm x 79 cm ye tiêu chi, thang diem và müc diem bInh xét danh hiu 
"Gia dInh van boa", "Thôn, bàn van boa", "To dan phô van boa" gn tii nha van 
boa, nba trumg thôn, nba truâng Ban cong tác Mt trn khu dan Cu; tp huân; 
kiêm tra phong trào' 

1.3. KIt qua thrc hin 6 ni dung trong Cii u'o'ng trinh 

a) Xây dmg "Ngu'ài tat, viêc tat" và các dien hInh tiên tiê'n 

Phong trào ngày càng duçc quan tarn trin khai thirc hin, tir do dã xu.t 
hin a dja bàn dan cu nhiêu gucing nguai tot, vic tot, nhiêu diên hInh tiên tiên va 
dugc các cap, các ngành, các dja phucmg biêu duang, khen thuO'ng, nhân rông2. 
Phong trào dã th?c sir lan tOa trong cong dông dan cu, trong can b, dáng viên, 
doàn viên, 1irc lung can b, chiên sT và nhân dan trên dja bàn toàn tinh bang các 
vic lam ciii the thu tang qua, giip d bang tiên, hin 4t, cOng lao dng, hiên dat 
xây drng nhà van bOa thôn, lam du?mg giao thông nông thôn, lam lOp bce mâm 
non3... Nhiêu h gia dInh ngoài vic phát triên san xuât, tang thu nhp cao cho gia 

Nam 2010: 119.000.000 dng; näm 2011: 116.000.000 dng; nãm 2012: 122.000.000 dng; 
nãm 2013: 127.000.000 dông; nãm 2014: 126.000.000 dông; näm 2015: 34.000.000 dong; näm 2016: 
35.000.000 dông; nãm 2017: 127.600.000 dông; näm 2018: 127.000.000 dông; nãm 2019: 160.000.000 
dông; näm 2020: 189.805.000 dông. 

2 Nãm 2015, có417 huyn, thành ph t chrc tng kt 5 näm thc hin Phong trào "Toàn dan 
doàn két xay dirng d?yi song van hóa" (giai don 2010 - 2015) vâi 99 Khu dan cu van hóa, 132 Gia dInh 
van hóa, 13 cá nhân thrçc khen thithng t?i  hi nghj. Näm 2015, Uy ban nhãn dan tinh (UBND): Tang c 
thi dua cho 10 tp the dan dâu lOphong trào thi dua tiêu biêu cüa tinh, tang bang khen cho 75 tp the va 
172 cá nhân có thành tIch xuât sac trong phong trào thi dua yêu rnnfc giai doan 20 10-2015; tang Bng 
khen cho 35 cá nhân, 17 ho gia dmnh có thành tIch xuât sac thirc hin Chuang trinh giâm ngheo ben v&ng, 
giai doan 2011-2015. Näm 2016, UBND tinh tang Bang khen cho 48 hO gia dInh van hóa ba the h tiêu 
biêu. Nam 2017, UBND tinh tang C thi dua cho 7 tp the, tang Bang khen cho 57 tp the, 70 Ca nhân 
da Co thành tIch trong phong trào thi dua Tuyên Quang chung sic xây dimg nông thôn mài giai doan 
20 16-2020 và tang Bang khen cho 23 tp the, 43 Ca nhân da cO thành tIch gop phân thirc hin Dê an kiên 
cô hóa kênh muang trên dja bàn tinh Tuyên Quang, giai doan 2016-2020. Näm 2018, UBND tinh khen 
thu&ng 08 mô hInh diem ye phOng, chOng bao  1rc gia dinh, 14 thôn, bàn, to dan phô tiêu biu thirc hin 
tot Lut PhOng, chong bao  !rc gia dInh. Nãm 2019, UBND tinh tang Bang khen cho 6 tp the, 32 cá nhân 
có thành tIch gop phãn xây dmg khôi dai  doàn két dan tOe  trên dja bàn tinh Tuyên Quang trong sir nghip 
xây dmg và bào v To quOc. Tir nam 2010 den närn 2019, UBND tinh t.ng Bang khen cho 140 tp the, 
358 cá nhân trong phong trào thi dua "VI an ninh To quOc". 

. Hin dAt xây dijng nba van hóa thôn: Gia dInh bà Quan Thj Dip, thôn Na Kçm, xã Khuôn 
Ha, huyn Lam BInh hiên 700 m2; gia dInh bà Quan Thj Dan, thôn Hp Thành, xã Khuôn H, huyn 
Lam BInh dä hiên 820 m2; gia dInh Ong Lê Hài Thanh, thôn Dá Bàn 1, xa M Bang, huyn Yen San 
hiên 1.025 m2... Gia dInh bà Nguyen Thj Luong, thôn Dông Quang, xã Tan Thjnh, huyn Chiêm 
Hóa hién 2.000 m2 lam nhà van hóa và san the thao thôn. Lam du&ng giao thông nOng thôn: Gia dmnh 
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dInh con quan tam, tao  vic lam cho ngui lao dng tang thu nhp dng thai giiip 
d các h gia dInh khó khán vrnm len thoát nghèo.4  

b) Thyv hin Cu5c vn d5ng "Toàn dan doàn kit xây c4mg  nóng thón mài, 
do thi van minh" 

Cuc 4n dng "Toàn dan doàn kt xây dimg nông thôn mdi, do thj van 
minh duçic các tang lop than dan dông tInh hu&ng 1rng, thi dua thirc hin, cüng 
cô, mi rng khôi dai  doàn kêt toàn dan tc. Uy ban Mt trQn To quôc Vit Nam 
tinh tIch circ tuyên truyên, 4n dng nhân dan tham gia xay dimg nông thôn mâi, 
dóng gop tiên, cong lao dng, hin 4t, hiên dat... xây dirng h thông ththng giao 
thông, kênh mucing ni dông, xây drng nhà van hóa, dc bit là than dan tu 
nguyen giâi phóng mt bang, dóng gop vt lieu, sirc lao dung, may móc, thiêt bj 
d thc hin be tong hóa dithng giao thông nông thôn...; 4n dng nhân dan tham 
gia các hInh thüc bâo hiêm y tê, 4n dng tré em tiêm chüng ctây dü, phi ntt có 
thai di khám djnh kST; thc hin nêp song van minh trong vic cuói, vic tang và 1 
hi, loai  bô các tp tçic lac  hu; xây drng phong trào van hóa, the thao cong 
dông; phôi hp vâi các doàn the 4n dng nhân dan giü gin v sinh, báo v môi 
truOng tn diving dat dai duqc giao dé tang gia san xuât; xay dirng 16 mô hInh khu 
dan cii thtrc hin hài hôa xóa dói giàm nghèo và bâo v môi tnu?ing; tiêp tiic 4n 
dng nhân dan xây dçmg h thông 3 cong trinh v sinh dam bâo hçp v sinh, 
không nuôi nhOt gia sue, gia cam duâi gâm san nba, xây dirng h thông cong rãnh 
thoát nuâc bão v mOi tnuOng, trông cay xanh, giüp di h nghèo phát triên kinh 
tê...; tiêp tic vn dng 100% h gia dinh, các khu dan cu dàng k và cam két thirc 
hin không vi phm pháp lu.t, không có ti phm, ma tüy, mua bàn ngithi và vi 
phm tr.t tir an toàn giao thông, gän v9i vic tuyên truyên phô biên giáo diic pháp 
lut tai  cong dông khu dan cii. Den nay, toàn tinh có 6.3 14 huct khu dan cii khOng 
có ti pham, 7.021 huçit khu dan cii không cO ma tüy, 5.961 huçit khu dan cii 

ha Trn Thj Mai, thôn Na Vai, xã Nang Khà, huyn Na Hang hin 1.150 m2; gia dInh ông L Van Ton, 
thôn 3 Thai BInh, xã Thai Son, huyn Ham Yen hiên 1.100 m2; gia dInh ông Nguyen Van Dáng, thôn 
Ninh Hôa 2, xä Ninh Lai, huyn Son Duang hiên 2.000 m2... Lam lop hçc mâm non: Gia dinh ông 
Chrc Ta Quân, thôn Na Deo, xã Dà Vj huyn Na Hang hiên 1.200 m2... 

. Din hInh nhu h gia dInh: h ông Ha Van Dia, thj trAn Vinh Lc, huyn Chiêm Hóa san xut 
kinh doanh ging cay lam nghip, cay cánh thu nhp trén 2 t' dông/nam, tao  vic lam on djnh cho 40 lao 
dng, b sung vic lam cho 22 h/6 xã trông và chäm sOc bâo v 25 ha rirng cay GiO tram, gianh nguOn 
vn 100 triu dng dê cho các h ngheo vay luân phiên san xuât, giãi quyêt kho khan; ông Duang The 
Công, xã Yen Phü, huyn Ham Yen chän nuôi, trông tr9t, tOng thu nhp 700 triu dônglnam, tao vic 
lam cho trên 120 lao dng, giOp 02 h thoát ngheo näm 2019; ông Pham DInh Thang, xä Luc hành, huyn 
Yen Son san xuât mien dong Hçp Thãnh, thu nhp trên 450 triu dOng/nam, tao  vic lam cho 150 lao dng, 
ph bin kiên thi'rc, kinh nghim san xuât cho 200 lao dng, giOp 02 h thoát ngheo nãm 2019; chi Njnh Thj 
Dai, thôn Lang Nhiêu, xã Phü Liiang, huyn Scm Duang chãn nuôi Ca và ban thtrc an gia sOc gia cam, 
thu nhp sau khi trir chi phi 500.000.000 dônglnam tao  cong an vic lam thu?rng xuyen cho 05 lao dng 
nfi vó'i thu nhp 6.000.000 dong/tháng; ông Dào Duy Tiên, xã Cap TiOn huyn Son throng chê biên tinh 
bOt ngh Tin Phát, doanh thu trên 2,5 t dông/nam, tao  vic lam cho trên 10 lao dng, giOp dO 21 h trong 
xã v cay ging, phân bón, thuc bão v thirc 4t; chj VO Thj Dung, thôn Dông Câu, xä Tcr Qutn, huyn 
Yen Son kinh doanh sOa va 4t tu lucmg th%rc, thirc phâm, thu nhp sau khi trt'r chi phi 300.000.000 dong 
tao cong an vic lam thirOng xuyOn cho 06 lao dng nO vOi thu nhp tO 3.000.000 den 5.000.000 
dng/thang... 



6 

không có ngi.thi vi phim tr.t tir an toàn giao thông; 4.200 1uqt ngrnñ có uy tin 
duçic bInh ch9n, nêu cao vai trô trách nhim, thirc hin cong tác vn dng, tuyên 
truyén nhân dan chap hành các chü trrnmg cüa Dàng, chinh sách, pháp 1ut cüa 
Nba nuóc, gitt gin bàn sac van hóa dan tc, gop phân phát huy vai trô tir quàn, 
thrc chü dng, tIch c1rc cüa cong dông trong cOng tác trq giüp các gia dInh kho 
khàn, cOng tác xóa dói, giàmnghèo... Hang nAm, huóng dan Ban Thumg trirc Uy 
ban Mt trn To quôc các cap, Ban cong tác Mt trn khu dan cu to chüc các 
hott dng k' nim Ngày truyên thông cüa M.t trn To quOc Vit Nam và "Ngày 
hôi Dai doàn kêt toàn dan tc" i 1.739/1.739 khu dan cu trên dia bàn toàn tinh. 

c) Ddy mgnh phong trào xây dy'ng gia dInh van hóa, thôn, ban, td dan pM 
van hóa 

Nbn thirc rO giá trj truyn tMng và giá trj nhân vAn sâu sc cüa gia dInh 
trong s1r On djnh và phát triên cüa ,toàn xA hi, t.o nguôn nhân 1irc phiic vii s1r 
nghip xây dirng và bão v To quôc thi k' cong nghip hóa, hin dai  hóa dat 
nuóc, các cap, các ngành dA tIch circ tuyên truyên chü trizong, chInh sách cüa Dâng 
và Nba nuic ti nhân dan trên dja bàn toàn tinh. Den nAm 2019, toàn tinh có 91% 
so h gia dInh dat  danh hiu vAn hoá (tang han 5% so v&i nám 2015). S& VAn 
hóa, The thao và Du ljch phôi hqp duy trI hoat  dng cUa 10 mô hInh Phông, chông 
bao 1rc gia dInh, vth 35 cau lac  b, 25 nhóm phông, chông bto lirc gia dInh; tiêp 
tVc triên khai thirc hin Dê an "Tuyên truyên, giáo dc dto düc lôi sOng trong gia 
dInh Vit Nam" tai  10 thôn thuc xã An Tumg, thành phô Tuyên Quang; Hi 
Lien hip Phv ntt tinh duy trI và phát triên Câu lac  b "Xây dirng gia dInh hmh 
phüc", các ca si Hi thàrih 1p mói 06 Câu lac bO thu hut 517 ngu?ii tham gia, nâng 
tong so câu lac  b toàn tinh hin có là 364 câu lac  b vó'i 12.233 thành viên tham gia; 
thành 1pOl  Câu lac  b Re phii nU vói 25 thành viên tham gia. 

Gop phn nâng cao di sng vAn hóa, tinh thn cho than dan các dan tc 
tinh Tuyên Quang, tü nAm 2009 den nay, vào djp Tét Trung thu, thành phô Tuyên 
Quang duy trI to chirc Dêm hi dumg phO, vth nh&ng mO hInh den không 10, dc 
dáo mô phóng ni dung các câu truyn cO tich, ngiT ngôn hoc nhffiig than vt ljch 
su... cüa các to dan phô trên dja bàn thành phO Tuyên Quang; các thOn, bàn, to dan 
phô thuèng xuyên to chüc giao km van hóa, vAn ngh, the dçic the thao. Den nAm 
2019, toàn tith có 92% thOn, bàn, to dan phô dat  danh hiu vAn hóa (tang han 
17% so vói nám 2015). 

d) Xáy c4tng,  cong nhn cct quan, dan vj, doanh nghip dçit chudn van hóa 

Dy math  phong trào xây dirng co quan, dan vj, doath nghip dat  chun vn 
boa, các cp cong doàn tich circ triên khai thirc hin các hoat  dng vAn hóa, the thao 
nhu: Giao km biêu din vAn ngh, thi dâu các mon the thao than k' nim các ngày le 
lan cüa dt nuâc vâi nhiêu hith thüc phong phü, sOi nOi tà'ng buâc dáp img thu cau 
hiRing thii và nâng cao the l?c,  tn 1rc cho cOng than, vien chuc, lao dng, gop phân 
xây drng mOi truang van hóa lath manh  trong tt'rng ca quan, dan v, doath nghip. 
Hang nAm, Lien doàn Lao dng tinh phôi hp tO chuc Giài cau lông CNVCLD, lirc 
krçing vu trang tith; xuât bàn Bàn tin "Lao dng và cong doân Tuyen Quang" vOi sO 
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hrçing 2.000 cu&i1nm; duy trI hot dng cUa Website Cong doàn Tuyên Quang v9i 
trên 200 tin, bàiInm. 

Thirc hin Thông tix si 08/TT-BVHTTDL ngày 24/9/20 14 cüa B Van hóa, 
The thao và Du ljch Quy djnh chi tiêt, tiêu chuân, trInh tr, thu tiic xét và cong 
nhn "Co quan dt chuân van hóa", "Dan vj dtt chun van hóa", "Doanh nghip 
dt chuân van hóa", Sâ Van hóa, The thao và Du ljch và Lien doàn Lao dng tinh 
ban hành Hixng dan so 296/HD-SVHTTDL-LDLD ngày 30/5/2016 hung dn 
tiêu chuân, trInh tir, thu tiic xét và cong nhn danh hiu "Co quan, don vj, doanh 
nghip dat  chuân van hóa" trên dja bàn tinh Tuyên Quang. Den näm 2019, toàn 
tinh Co 97% cc' quan, don vj, doanh nghip dat  chuân van hóa (tang ho'n 3% so vái 
näm 2015). Nhiêu cc' quan, don vj, doanh nghip dã ciii the hóa vic xay drng cc' 
quan, don vi dat chuân van hóa thành nhüng chuong trInh, miic tiêu riêng, phü 
hqp vOi dc diem tInh hInh nhim vi chInh trj cüa cc' quan, don vi;  g&n vOi thrc 
hin cãi each hành chInh; phOng, chông tham nhüng, lang phi; thrc hành ti& 
kim; thirc hin Quy chê dan chü co sO và quy chê cUa cc' quan, don vj dê to chirc, 
thirc hin dat  két qua, gop phân nâng cao tinh than trách nhim, tao  không khi lam 
vic khân truong, nghiêm t1ic, khoa hpc, rèn 1uyn tác phong chuân mirc, thai d 
van minh, lôi song van hóa cho di ngü CNVCLD. 

d) Xáydaig, cong nhn xã dgt chudn van hóa nOng thOn mó'i; phu'O'ng, th/ 
trân dgt chuân van minh dO thj 

Can cü Thông tu so 17/20 1 1/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 cüa B Van 
hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt ye tiêu chuân, trInh tir, thu tuc xét và 
cong nhn "Xã dat  chuân van hóa nông thôn mói", Ban Chi dao  tinh thxc hin 
Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dçrng dñ song van hOa" ban hành Hucng dn 
so 183/HD-BCD ngày 25/04/2012 hung dan thirc hin Thông tu so 17/20 1 1/TT-
BVHTTDL ngày 02/12/2011 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch. Can cir Thông 
tu so 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 cüa B Van hóa, The thao và Du 
ljch ye vic quy djnh chi tiêt tiêu chuân, trInh tir, thu tiic xét và cOng nhn 
"Phu&ng dat  chuân van minh do thj", "Thj trail dat  chuân van minh do thj", Uy 
ban nhân dan tinh Tuyên Quang ban hành Quyêt djnh so 10/2014/QD-UBND 
ngày 31/7/2014 ye vic ban hành Quy djnh tieu chI Cong nhn "Phuông dat  chuân 
van minh do thj", "Thj trân dat  chuân van minh do thj" tren dja bàn tinh Tuyen 
Quang; Ban Chi dao  tinh ban hành Hithng dan sO 594/HD-BCD ngày 22/9/2014 
huàng dn chi tiêt tiêu chuân, trInh tçr, thU tiic xét và cong nhn "Phung dat 
chu.n van minh do thj", "Thj trail dat  chuân van minh dO thj" tren dia bàn tinh 
Tuyen Quang. Uy ban nhn dan huyn, thành phO dã trien khai thc hin cong tác 
dang k, bInh xét "Xa dat  chuân van hóa nOng thôn mdi", "Phithng, thj trân dat 
chu.n van minh do thi"  theo dung quy trInh, thu tiic. Den nam 2019, toàn tinh 
Tuyen Quang có 25/48 (dat 53%) xã dat  chuân van hOa nOng thôn mdi; 02/12 (dat 
17%) phuOng, thj trân dat  chuân van minh dO thj. 

e) Thirc hin các cuç5c vn d3ng, phong trào và ni dung van hóa gn vó'i 
thur hin các nhim vy kinh té, xâ h(5i và chuyên mOn nghip vy 
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Cuc vn dng "Ngày vi ngithi nghèo" dã phát trin rng khp trong nhân 
dan, the hin tInh nhân van sâu sac, khcyi dy manh  m  dao  l lam ngtthi, nêp 
song cao dçp cüa ngithi Vit Nam, nhiêu tam lông nhân ai, nhiêu nghia cü cao 
dçp cüa các cci quan dan vj, t.p the, cá nhân, các to chiirc ton giáo dà dành cho 
ngu?ii nghèo dc bit trong djp Têt Nguyen dan và tháng giáp hat.  Trong cong tác 
giâm nghèo, ngoài nguôn von giãi ngân cüa Ngân hang ChInh sách xã hi, các 
cap, các ngành tIch circ xay dmg nhiêu mô hInh kinh tê, phong trâo nông dan, hi 
viên san xuât kinh doanh giôi, doàn kêt giüp nhau giâm nghèo và lam giàu chinh 
dáng. Näm 2019, Qu5 vi ngu?i nghèo các cap dà ho trq 6,238 t dông cho 289 ho 
nghèo lam nhà a mâi; tang 1.203 suât qua têt cho h nghèo trj giá 476,960 triêu 
dông; h trcl 27 triu dông cho 11 h nghèo phát triên san xuât; h trq khó khän 
dt xuât cho 40 h nghèo trj giá 43,9 triu dông; ho trçY khám chQa bnh cho 37 
ngithi nghèo vói so tiên 37,5 triu dông; h trçY cho 655 h9c sinh nghèo di h9c trj 
giá 169,7 triu dông... 

Phong trào "Toàn dan rèn luyn than th theo guang Bác H vi' dait'  tip tiic 
duc duy trI, day manh  th1rc hin trong các tang lap nhân dan. NI'iân dan lira ch9n 
các mon the thao phU hqp dê tp luyn thuang xuyên nhu di b, câu lông, bong 
chuyen hai, the dic duöng sinh, the diic thârn ms', xe dip... Hang näm, S Van 
hóa, The thao và Du ljch phôi hçp tO chüc L phát dng Ngày chy Olympic vi 
sue khóe toàn dan, huy dng trên 3.000 nguai tham gia/nàm; to chüc các giâi the 
thao cp tinh: Giâi Vit dã Tiên Phong; giãi bong chuyên hai; giâi bong dá... 

Các cci quan, dan vj tip tic xây dirng mOi tru&ng van hóa xanh, sach,  dçp, 
duy trI "ngày th& Bay tInh nguyen" d9n dçp v sinh khuôn viên co quan; th%rc hin 
np sOng van minh trong vic cthi, vic tang vâ l hi; khOng de xãy ra ng dc 
thirc phm dông nguai, không có t1r vong do ng dc thi.rc phâm; tIch circ tuyên 
truyn, h trg, giüp dc các dja phuang xây dçrng nông thôn mó'i; day manh  Phong 
trào "H9c tap,  lao dng sang tao"  thi.rông xuyen trong ca quan, dan vj, doanh 
nghip và trong san xuat, kinh doanh, phát huy tInh näng dng sang tao,  cãi tiên 
k5 thutt, l lOi lam vic, tang nang suât lao dng, chat lugng, hiu qua... 

2. Quyt dnh so 22/QD-TTg ngày 05/01/2010 cüa Thu tu'&ng ChInh 
phü phê duyt Be an "Phát triên van hoá nông thôn den nãm 2015, dlnh 
htr&ng den nám 2020" 

2.1. Myc lieu (dii vài vIing miê'n nu'i) 

a) Myc tiêu cy tM dê'n nàm 2015 

Ni dung 
Muc tiêu 
(tj';lé%) 

Kêt qua 
(tj)l%) 

So 
sánh 
(tJ'lé 

%,) 

Thu hut nguai dan a nông thOn tham gia thithng 
xuyên vào các hoat dng van hóa, the thao; 

30% 30 100 

Dan s nOng thOn luyn tp th diic, the thao 15% 23 153 
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thi.thng xuyên; 

Nba van hóa và khu th thao xã dat chun theo 
quy djnh cüa BO Van hóa, The thao và Du 1ch; 

50% 40 80 

Nhà van hóa và khu th thao thôn, bàn dat 
chuân theo quy djnh cüa BO Van hóa, The thao 
và Du ljch; 

50% 65 130 

HO gia dInh gi1 ving và phát huy danh hiu 
"Gia dInh van boa"; 

60% 86 143 

Gia dInh van boa & nông thôn lam giàu tr san 
xuât nông nghip hang hóa; 

5% 5 100 

Thôn, bàn gilt vltng và phát huy danh hiu 
"Thôn, bàn, to dan phô vAn boa"; 

50% 75 150 

Thôn, bàn van boa dat  chun ccr s& 4t cht, ha 
tang kinh tê - xã hOi  nông thôn mói; 

15% 5 33 

Nông dan dixçrc ph bin pháp lut và các quy 
dinh ye van hóa; 

70% 100 142 

Can bO vAn bOa, th thao & nOng thôn duqc dào 
tao, bôi dizôig, t.p huân ye nghip vi 

80% 100 125 

b) Myc tiêu djnh hu'&ng dIn nám 2020 

- Tip tic nâng cao chit luqng và t l các chi tiêu dat  duc trong giai doan 
2010 -2015 

- Phn du dat  duqc các tiêu chI v xây drng vAn hóa nông thôn m&i cp 
xã, cii the: 

NOi dung 
Muc tiêu 

(lê%) 

Kêt qua 
11Am 2019 

(tyl°/& 

So 
sánh 

(tjlê 
% 

Nba vAn hóa và khu th thao thôn, bàn dat  quy 
djnh cüa BO VAn boa, Th thao và Du ljch. 

100% 69 69 

S thôn, bàn dat  tiêu chun van hóa 70% 92 131 

2.2. Kinh phi thy'c hin Chu'crng lrinh 

Ngun kinh phi dtu tu xây dirng thi& ch vAn hóa, xây dirng nba vAn hóa 
xa, phu&ng, thj trn; nhà van hóa thôn, bàn, to dan phô tai  tinh Tuyên Quang 
luOn duçic các cp, các ngành quan tam chi dao  và thirc hin có hiu qua, lông 
ghép vâi kinh phi thirc hin Chrnrng trInh miic tiêu quOc gia xây dirng nông 
thôn m&i. K& qua, ti'r nAm 2012 den hêt nAm 2018, tong kinh phi dâu tu xây 
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dirng nba van boa xã, thôn, bàn, t dan ph là 776,825 t dng trong do: Ngun 
ngân sách Trung ucing là 149,104 tST dông; nguôn ngân sách cüa tinh là 349,153 
t dông, nguôn ngân sách dja phuong là 52,671 tSr dông, nguôn kinh phi xã hi 
hóa dóng gop 225,897 t5' dông. 

2.3. KEI qud thrc hin 4 n3i dung trong Be an 

a) Nâng cao chat lwcrng gia dInh van hóa 

Hithng üng "Nãrn gia dInh Vit Narn" và kSr  nim Ngày Gia dInh Vit Nam 
28/6 hang nàrn, các cap, các ngành tIch ci;Ic tuyên truyn, 4n dng các h gia 
dInh to chüc "Bira corn gia dInh am áp yêu thucing" gän vâi chü d "Xây dirng 
nhân each ngui Vit Nam tir giáo dc dao due, lôi song trong gia dInh". Nhiu 
h giadInh có tir ba den bôn the h chung song bOa thun hmnh phüc, vuon len lam 
kinh té giOi, có thu nhp cao, dt danh hiu "Gia dInh van hoá" nhiu näm lien tiic, 
cii the nhu: Gia dInh ông Sam Van D&n, dan tc Cao Lan (xã Di Phá, huyn San 
Duung), gôm bôn the h chung song, dugc tang bang khen cüa Thu tithng ChInh 
phü, B Van hóa, The thao và Du ljch, Uy ban TW MTTQ Vit Narn, Chü tjch Uy 
ban nhân dan tinh Tuyên Quang; gia dInh bà Trân Thj Vinh, dan tc Tày (xã HOa 
Phü, huyn Chiêm Hóa), gôm bôn the h chung song, thu nhp bIrth quân 18 triu 
dông/nguOi/nam; gia dInh ông Ma Van Câu, dan tc Tày (xã Hung Ms', huyn 
Chiêm Hóa), gôm bôn the h chung song, chän nuoi 1cm thjt thu nhp trên 150 triu 
dông/näm, trông thng thu nhp trên 200 triu dông/nam; gia dInh ông Hoàng Van 
PhOng, dan tc Táy (xâ Phüc Thjnh, huyn Chiêrn Hóa), gôm bôn the h chung 
sOng, m& xu&ng cci khI to vic lam cho 10 lao dng dja phuang... 

b) Náng cao cMt lircxng lang van hóa 

Thirc hin Nghj quyêt s 15-NQ/TU ngày 22/5/20 16 cüa Ban Thumng vi 
Tinh üy (khóa XVI) ye kiên cô hóa kênh muong, be tong boa dithng giao thông ni 
dOng và vüng san xuât hang hóa, xây dirng nhà van hóa thôn, bàn, to nhân dan gän 
vâi san the thao và khuôn viên trén dja bàn tinh, giai don 2016 - 2020, Ngh quyêt 
sO 03/2016/NQ-HDND ngày 13/7/2016 cüa Hi dông nhân dan tinh quy djnh muc 
h trçl kiên cO hóa kênh muong, be tOng boa dung giao thông ni dông, xây dirng 
nhà van hóa thôn, bàn, tO dan phô gan vâi san the thao, khuôn viên va mt sO cong 
trInh h tang kinh tê - xã hi nOng thôn thuc Chucmng trinh rniic tiêu quOc gia xay 
dmg nông thôn mOi trên dja bàn tinh Tuyen Quang, giai domn 2016 - 2020, vi 
phucmng châm "nhán dan lam, nhà nzthc ho tri", den nay, b rntt nOng thôn dA có 
six thay dôi rO ret: H thông giao thông, din, trumg h9c, tram y tê, thiêt chê van 
boa... ducmc  dau tu toàn din, cci câu kinh tê va cac hInh thuc to chüc san xuât phát 
triên phü hp, di song 4t chat và tinh than cüa ngui dan ngày càng ducmc  nang 
cao, mOi trtthng sinh thai dugc báo v, h thông chInh trj cci sâ duqc tang cuOng, 
an ninh trt tir, an toàn xã hi dugc gi vrng. Nhieu thOn, bàn, sau khi có nba van 
hóa gàn vâi san the thao dã thçrc s11 phát huy hiu qua, dc bit là phong trào van 
hóa, van ngh cüa thOn ducmc phát trien, thung xuyên tO chüc giao luu thi dâu the 
thao, biu din van ngh sOi nOi, gop phân quan tr9ng xay dirng tinh than doàn 
kt, xay dirng nep sOng mOi & khu dan cix. 
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c) Thy'c hin tiêu chIphát trkn van hóa nông thôn mó'i c4z xã 

TInh dn tháng 2/2020, sau khi sap nhp các xã, phu?ng, thj trn trên dja bàn 
toàn tinh, tinh Tuyên Quang hin có 127 xà, phuèng, thj trân có Trung tam Van hóa, 
The thao, trong do có 51 Trung tam Van hóa, The thao xã, phu&ng, thj trân dt chuân 
theo quy djnh cüa B Van boa, The thao và Du ljch gän vci tiêu chI xay dirng nông 
thôn m&i (dat 40,2%). 

Dn ht tháng 4/2020, sau khi sap nhtp thôn, bàn, t dan ph toàn tinh 
Tuyên Quang hin có 1.640/1.739 thôn, bàn, to dan phô có nba van hóa - khu the 
thao, trong do 1.139 nhàvän hóa - kliu the thao thôn, bàn dt chuân theo quy 
djnh cüa B Van boa, The thao và Du ljch ('dgt 65%). 

d) Hoàn thin h thong thiê't chl và hogt d5ng van hóa, the2  thao a nông thón 

- Hoàn thin trung tam van hóa, th thao xã: 11/138 trung tam van boa, th 
thao xâ, phumg, thj trân chua xây dimg nhà van bOa, nhixng dâ duçic quy hoach 
qu dat xây dimg, dam bào dung quy chuân cüa B Van hóa, The thao và Du ljch 
gän v9i xây dimg nông thôn rnói. 127/138 trung tam van hóa, the thao xã duçic 
xây dirng dam bào din tIch dat sü diing theo dung quy hoach phát triên h thông 
thiêt chê van hóa cc sâ, timg birâc xây dimg và dam bào các phOng chüc näng 
nhu: H thông truyên thanh, tü sách cc s&, câu lac  b, trung tam h9c tp cong 
dng, nhà tp 1uyn và thi dâu the thao, san tp ngoài tr?ii... Hoat dng cüa trung 
tam van hóa, the thao xã thu?mg xuyên dugc dôi mcci ye ni dung và phuang thirc 
boat dng; to chic các hoat dng van boa, the thao, vui chai giài trI nhäm nâng 
cao dan trI và müc hung thii van boa, the thao cho nhân dan; thu hiit và tao  diêu 
kiin thi4n lqi cho các tang 1rp nhân dan tham gia hoat dng van hóa, the thao 
dng th?yi phiic vii các thim vii phát triên kinh tê - xã bi tai  dja pbucing, dam 
bão kbai thac, quãn 1 cO biu qua. Ben canh  do vic bào tOn, phát huy các hInh 
thirc sinh hoat van hóa, the thao dan tc; bôi duOiig näng kbiêu ngh thut, the 
due th thao hang näm cüng duqc các dja phuang quan tam và dua vào các buOi 
sinh boat tai ca s&. 

- Xây dimg nhà van bOa, kbu th thao thOn: Thng buc phát trin h thng 
nhà van bOa, khu the thao thôn, bàn, to dan phO gän vâi thirc hin phong trào xay 
dimg Khu dan cu van bOa và chuang trInh xây drng nOng thôn mi cüa tinh. Xây 
drng hat  nhân van bOa, the thao lam nOng cot e duy trI thung xuyên các hoat 
dng cüa nhà van bOa, khu the thao: Toàn tinh hin cO 138 di van ngh quân 
chüng xä, phuOng, thj tran; 2.638 to, di van ngh quân chung thôn, bàn, to dan 
ph, ca quan, tru&ng bce, dan vj 1irc 1ung vu trang; trên 70 CLB hat Then - dan 
TInh cUa dan tc Tày, 06 CLB hat Páo Dung cUa dan tc Dao, 13 CLB hat SInh 
Ca cüa dan tc Cao Lan duqc duy trI hoat  dng thung xuyên... gop phan quan 
trcng trong vic xây dirng mOi trung van boa lath manh,  day lüi các t nan  xã 
hi, giü vUng n djth chInh trj, cüng cO quôc phOng, an ninh, thüc day phat trien 
kinh t - xã hi, nâng cao dôi sOng 4t chat, tinh than cüa nhân dan. 

- Tang cung và nâng cao cht 1ung boat  dng van hOa, th thao a nông 
thôn: Hoat  dng sang tác và phô biên ye dê tài nông nghip, nOng dan, nông thôn 
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dc bit là chuang trInh xây dmg nông thôn mcci duçc tinh quan tam, trñ trçng tili 
2010 - 2020: Phát hành 5.000 t gap và phOng 420rn2  tranh cô dng tuyêntruyên 
có ni dung tuyên truyên thirc hin Tiêu chI so 06 ye van boa và Tiêu chIsô 16 ye 
van hóa trong xây dirng nông thôn mOi (nàm 2016); phát hành 750 cuôn so tay 
huing dn thirc hin chuang trInh m1ic tiêu Quôc gia xây dirng nông thôn mth 
thuc linh virc van boa (näm 2017); phát hành 1.410 cuôn so tuyên truyên, huóng 
dn theo döi kêt qua th%rc hin tiêu chI ye van hóa trong b tiêu chI quôc gia xây 
drng nông thôn mi giai doan 2016 - 2020 (näm 2018) cap cho 42 xã và 649 
thôn thuc 42 xã cüa 7 huyn, thành phô tr1rc tiêp thirc hin Chuang trInh m1ic 
tiêu Quôc gia xây ding xây dirng nông thôn mói giai doin 2016 - 2020 lam tài 
1iu tuyên truyên, phô biên den ngui dan... Các dan vj s1r nghip thuc S Van 
hóa, The thao và Du ljch; Trung tam Van hóa, Truyên thông và The thao huyn, 
thành phô, hang 11am dà day mtnh cong tác tuyên truyên và thuè'ng xuyen to chüc 
các hoat  dng van hóa, van ngh ph%ic vçi nhân dan, dc bit là nhân dan vüng sâu, 
vUng xa, vüng dan tc thiêu so. Kêt qua: Biên tp trên 130/näm chuong trInh 
thông tin và trên 3 .000/näm buOi tuyên truyên tai Co sà, khu vrc trung tam các 
huyn, thành phô, phçic vçi trên 80.000 hrct ngithi nghe/nam; tO chüc trén 120 
buôi biêu din ngh thut chuyên nghip/nam, phc vi,i trên 120.000 hrçt 
ngui/näm; to chüc chiêu phim duçc 1.626 buôi/näm, phiic v trên 400.000 luçit 
nguii xem, nghe/nàm. 

Hang 11am, Sâ Van boa, Th thao và Du ljch t chüc tp hun nghip vçi van 
hóa, gia dInh, the dçic, the thao cho can b van boa - xà hi xã, phuO'ng, thj trân, 
chü nhim nhà van hóa xã, phithng, thj trân, phi,i trách nhà van boa thôn, bàn; tO 
chüc ló'p tp huân hat  nhân van ngh c sâ; m& 1p  tp huân các mOn the thao cho 
các hithng dan viên, cong  tác viên the d%lc the thao phong trào cüa các huyn, 
thành phô trong tinh. Các lOp tp huân và bOi duO'ng nghip vçi dã giñp can b 
nam bat duçc nghip v11 dê thirc hin tOt han chüc näng quãn l và tO chirc các 
hoat dng van hoá, gia dInh, the thao và du ljch 0 co sO vüng nông nghip, nOng 
thôn gän vOi tiêu chI xây dirng nông thôn mOi. 

III. DANII GI CHUNG 

1. Kêt qua dt airqc 

- Trong nhffi'ig näm qua, &rgc sr quan tarn cüa các cp u' dàng, chInh 
quyen, Mt trn To quôc vâ các doàn the tr tinh den co sO, Phong trào "Toàn dan 
doàn ket xây dimg dOi sOng van hoá" thuOng xuyên duc tuyen truyn, lam 
chuyen bien nhn thOc, tao  sir huOng 1mg nhit tInh cüa nhan dan v vj trI, nhim 
vii, tác dng cüa phong trào. Kêt qua thrc hin các ni dung cüa phong trào, dc 
bit là phong trào xây dmng gia dInh van hoá, thOn, bàn, tO dan phô van hoá tiêp 
tçic duçic ch1m trçng và nâng cao chat luqng, gop phân quan tr9ng trong vic giü 
vftng On djnh chInh trj, cling cO quOc phông, an ninh, thlic day phát trien kinh te - 
xã hi, nâng cao d0i sOng 4t chat, tinh than cüa nhân dan. 
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- Cong tác quy hoach  qu51 dt, du tu xây dirng thi& ch van hóa ca s; xay 
drng Lang van boa vi phát triên du ljch bn v&ng gn vi lieu chI xay dirng 
nông thôn m9i dugc chü trçng. 

- Hoat dng cüa các nba van hoá xã, phung, thj trn; thôn, ban, t dan pM 
tuyên truyên kjp thôi chü tnrang, dung lôi, chInh sách cüa Dâng, pháp 1ut cüa Nhà 
nuâc, các nhim vi chInh trj cüa dja phuang, các sir kin trçng dai  cüa dt nrnc và 
cüa tinh, nâng cao m1rc huing thii vn boa tinh thin cho nhãn dan, gop phn tIch circ 
trong cong tác xây dirng di song van hóa lành mtnh, dy lüi các t nan  xà hi, thüc 
day phát triên kinh tê a nông thôn; dOng thai gop phn bão tn, phát buy các giá trj 
di san van boa truyên thông các dan tc; thu hut mi lüa tui, mi tang lap nhân dan 
den tham gia sinh boat. 

- Duy trI và nâng cao chat hrcing lien hoan ngh thun qun chüng xã, 
phi.thng, thj trân, chü tr9ng khai thác von van ngh dan gian truyn tMng các dan 
tc trong tinh. Triên khai thirc hin có hiu qua Dê an bào tn và phát huy giá trj 
di san van boa phi 4t the trên da bàn tinh 

- Thirc hin np sang van minh trong vic cuó'i, vic tang có nhiu chuyn 
biên tIch circ, tao  nên tang cho vic xây dmg nông thôn mai. Cong tác bào ton và 
phát buy giá frj di san van hoácác dan tc thiêu sO tinh Tuyên Quang buác dâu duc 
quan tam. Hang nàm tO chüc tOt các lê hi truyên thông trên dja bàn tinh. 

- Các boat dng van boa, th thao dang ngày càng có vai trO quan trçng, 
gop phân tIch circ trong vic tuyên truyên du&ng lOi, chü trucmg, chInh sách cüa 
Bang và Nhà nuac, nhO' do kiên thüc kboa h9c, cài tiên k thut dà duçc áp diing 
tang näng suât cay trông, 4t nuOi, si:r diing hiu qua dat dai, tài nguyen, nâng cao 
näng suât lao dng, xoá dói, giãm nghèo. 

2. Ton ti, hn ch và nguyen nhân 

2.1. Tin 4zi, hçzn chE 

- Vk con h gia dInh kbông chip hành nghiêm chü truang, chInh sách cUa 
Bang, pháp lut cüa Nhà nuâc; kbông tIch circ tham gia các boat  dng cüa thôn, 
các phong trào thi dna, các buOi sinh boat,  hi h9p i cong  dông; gia dInh kbOng boa 
thun, bt hOa vai xóm giêng, xày ra bao  1rc gia dInh; vg chông thirc hin sinh con 
không dung theo quy djnh cüa Nhà nuac; buc, nhOt gia süc, gia cam duai gâm tha 
san, thà rOng gia suc phá hoai san xuât... 

- COn hin t1xçlng hut thuc là, thu& lao a mt s ca quan, dan vj. Vic vat 
rae thai, chat ph thai büa bãi vn cOn xãy ra, dc bit là nhüng noi cong cong. Các 
kbu dan cu xir 1 rác thai hâu bet bng phuang pbáp cbôn lap hoc dot; duang lang, 
ngO xóm, nhà a mt s nai chua dam bâo v sinh môi tnrang. 

- Vic th'çrc hin np sng van minh trong vic cuai, vic tang a các khu 
vrc trung tam thu thành phO Tuyên Quang và các thj tran chua nghiêm, van cOn 
tInh trng 1n chim lông duOng d t chüc tic cuâi, so lucmg kbách mai nhiêu; 
trong vic tang sà d'iing ba dài vói am luçmg lan... 
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- Mt s thôn, bàn, t dan ph qu5 dt dành cho các thit ch van hóa, th 
thao con han  ché, tiên d quy hoach chm, xây dirng ttr lâu 11am nên chua dat  theo 
quy chuân cüa B Van hóa, The thao và Du ljch. 

- Sau khi sap nhp thôn, bàn, t dan ph tn tai  thçrc trang có thiu thôn, 
bàn, to dan phô có tü 2 den 3 nhà van hóa nhung chi sir diing 1, dan den dii thra, 
không sü diing thuing xuyên. 

- Vic t chüc các boat dng van hoá, van ngh, th thao tai  các nhà van 
boa boat  dng chin thuO'ng xuyên. Thirc hin xã hi hoá các hoat dng vAn hoá - 
the thao môt so co s cOn han  chê. 

2.2. Nguyen nhân 

- Cp üy, chInh quyn mt s dja phuang chua quan tam, chi dao  sat sao 
den phong trào nên vic triên khai thirc hin phong trào cOn mang tInh hInh thirc, 
chua dugc triên khai th%rc hin day dü hoc mói chi dimg lai a vic phát dng và 
ban hành vAn bàn. Phong trào xây dirng "Xã dat  chuân vAn hóa nông thôn mâi", 
"Phuang, thj trail dat  chuân vAn minh do thj" chua duc quan tam, chü tr9ng. 

- Kinh phi boat dng cüa Ban Chi dao  mt s huyn cOn thp hoc không 
có; kinh phi boat  dng cüa Ban Chi dao  các xã, phu&ng, thj trân hâu nhu không 
có, mt so xã, phu?ing, thj trail có kinh phi nhung nAm chung trong kinh phi chi 
sir nghip vAn boa - thông tin. 

- Ban Chi dao a ca s& không n djnh, di ngü can b thu&ng xuyên thay di; 
can bO phçi trách phong trào tü huyn tai xã phài kiêm nhim nhiêu vic; mt so 
n( thiêu can bô. 

- Các tiêu chi xet cOng nhn "Xà dat  chun vAn boa nông thôn mâi", 
"Phuang, thj trail dat  chuân vAn minh do thj" cao, không phü hqp vai tInh hInh thirc 
té, cii the: Thông ti! so 17/2011/TT-BVHTTDL (tgi diem a, khoán 2, Diêu 4, q 
dnh: "Co 60% tró' len gia dlnh du'cic cOng nhn "Gia dmnh van hóa" 3 nãm tró' len" 
và tai diem d, khoán 2, Diêu 4, quy d/nh: "ó th' 50% thOn, lang, âp, ban ir& len 
dwctc cong nhgn và giib vthig danh hiçu "Thón van hóa ", "Lang van hóa ", "Ap van 
hóa ", "Ban van hóa" và tu'o'ng ditong lien 4w th' 5 nàm tth len" chvca phIi hQp vi ni 
dung "3 nám, 5 näm trà len" máu thuán vó'i vic hang näm dêu có két qua dánh giá 
"Xâ dçit chuán van hóa nOng thón mói "). Thông tu so 02/201 3/TT-BVHTTDL 
Diêm c, khoán 2, Diêu 4 quy djnh: 80% tr& len tO dan phO (hoc tu'ong du'ong,) dwcrc 

cOng nhn "To dan pho van hóa" 6 nám lien 4ic tr& len. Ni dung "6 näm lien tiic tr& 
len" mâu thuân vái két qua dánh giá "Phu'&ng dgt chuân van minh do thj", "Thj trán 
dgt chuán van minh do thj" hang näm). 

3. Mt so bài h9c kinh nghim 

- Dy manh  cong tác tuyên truyn trén các phuang tin thông tin dai  chitng, 
các di thông tin km dng, di chiêu bong km dng và các thit ch vAn hóa v 
Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng dai song vAn boa", gn vOi xay dimg 
nông thOn mai, tao  s1r dOng thun và huang lrng rng rài cüa mçi nguai, mci gia 
dInh và toàn xA hi tham gia th?c hin; duy trI và nang cao cht 1ucng các m1Ic, 
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chuyên m1ic, chuyên d v phong trào; chi1 cong tác tuyén truyn vüng sau, 
vüng xa, dc bit là vüng dông bào dan tc thiêu so ye xây drng gia dInh van boa, 
Khu dan cii van hóa; tIch circ phát hin và nhân rng các cá nhân din hInh, tiên 
tiên tiêu biêu trong thirc hin phong trào. 

- Ban Chi ctto các cp tang cithng kim tra, don dc di vi các xà, 
phu?ng, thj trân; thôn, bàn, to dan phô ye cong tác triên khai các van bàn chi dao, 
hrncng dn cüa cap trên, cOng tác v sinh mOi tnthng, cOng tác xóa doi giàm 
nghèo, xây dirng nOng thôn mói. 

- Phãi coi trçng cOng tác xây dirng và dào tao  di ngü can b nông c& cac 
cap, nhât là di ngQ can b van boa c s. Chü tr9ng tp huân, bôi dung chuyên 
môn, nghip vii cho di ngü can b van hóa Co s. 

IV. PHIThJNG HIfONG, NHIM VI.J, GIAI PHAP TRONG THJI 
GIAN TJI 

1. Phtro'ng htr&ng, nhim vii 

- Tang cu?ing cOng tác tuyên truyn, biu duo'ng các h gia dInh van hóa 
tiêu biêu, xuât sac; khu dan cii van hóa; guong "Nguii tot, vic tot"... trên báo dja 
phuong, trên song phát thanh - truyên hInh cap tinh, cap huyn theo djnh k' 2 
lânitháng dê cô vu dng viên mi tang lip nhân dan tich circ, ti,r giác tham gia 
thirc hiên. 

- Hang näm, xây dmg kê hoach thirc hin cii th, thit thirc v phong trào, 
dtc bit là phong trào xay dimg gia dInh van boa, khu dan cii van hóa, "Xâ dat 
chuân van hóa nOng thôn mOi", "Phung, thj trân dat  chuân van minh do thj" trên 
cci s phân tIch nguyen nhân ton tai, han ché, trdó dê ra bin pháp, giâi pháp phü 
hçp vth tInh hInh thirc tê, dam bâo hoàn thành kê hoach giao. 

- ThuOng xuyên t chirc các hoat dng van hoá, van ngh, th thao nhm 
thu hut dông dão CNVCLD tham gia. Tang cuO'ng chi dao,  4n dng xay dimg 
các thiêt chê van hoá, the thao; tuyên truyên 4n dng CNVCLD tIch circ tham 
gia thirc hin có hiu qua Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dimg d?ii sOng van 
hoá" gail vol xây drng co quail, don vj, doanh nghip dat  chuân van hóa. 

- Dam bâo kinh phi hoat dng cho Ban Chi dao  các cp, kinh phi khen 
thuOng danh hiu "Gia dInh van bOa"; khu dan cii van hóa; "Xa dt chuân van hóa 
nOng thôn mOi"; "Phiing, thj trân dat  chuân van minh do thj"; co quan, don vj, 
doanh nghip dat  chuan van hóa theo van bàn hin hành. Tiêp tiic tO chic tp 
huân Phong trào "Toàn dan doàn két xây drng dOi sOng van hóa", dc bit là ni 
dung tiêu chi bInh xét danh hiu "Gia dInh van hóa", khu dan cii van hóa, "Xã dat 
chun van hóa nOng thOn mOi", "PhuOng,thj trail dat  chuân van minh do thi" cho 
can b van hóa - xä hOi  xâ, phuOng, thj trân, Trithng Ban cong tác Mt trn 0 khu 
dan cii, TnuOng thOn, bàn, tO dan phô. 

- Tang cuOng chi dao,  huOng dan, don dc, kim tra cOng tác trin khai các 
van bàn chi dao,  huOng dn cüa cap trên, cOng tác v sinh mOi tnuOng, cOng tác 
bInh xét, cOng nhn danh hiu "Gia dInh van boa", Khu dan cii van boa, "Xã dat 
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chun vAn hóa nông thôn mdi", "Phuô'ng, thj trn dat  chun vAn minh do thj", Co 
quan, don vj, doanh nghip dat  chun vAn hóa dam bào chat chë, cong khai, dan 
chü, dung quy trInh, không chy theo so luçmg, thành tIch. 

2. Giãi pháp thirc hin 

M5t là, tAng cithng cong tác lAnh dao,  chi  dao  cüa các cp u Bang, chInh 
quyên di vci Phong trào "Toàn dan doàn két xây drng di song vAn hóa", coi 
day là mt trong nhng ni dung tr9ng tam, thu&ng xuyên trong chxang trInh 
cong tác, dê ra dugc nhftng giài pháp chi dao  và thirc hin cii the. 

Hai là, t chüc thirc hin t& Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng di 
sng vAn boa", trçng tam là xây dimg gia dInh vAn hóa; thôn, xóm, bAn, to dan phô 
vAn hóa; Ca quan, don v, doanh nghip dat  chuân van boa; xây drng nêp sOng vAn 
minh trong vic crni, vic tang và l hi; xây dirng các thiêt chê vAn hoá, the thao, 
tao nên sil phát triên ye be rng lan chiêu sâu cüa phong trào co s gAn vth thirc 
hin Chuang trInh mlic tiêu quOc gia xây dirng nông thôn mâi. 

Ba là, tip t1ic dâu tu xây dirng và hoàn thin các thit ch vAn hóa, th thao 
và truyên thông a co sa; tIch crc buy dng các nguôn lirc xA hi hóa dâu tu xây 
drng thiêt chê van hóa cap tinh, cap huyn, nba van hóa xA, phuang, th trân, 
thôn, bàn, to dan phô; khai thác và phát huy có hiu qua các thi& chê vAn hóa dê 
phiic v1i nhu câu hithng thii vAn hóa cüa cong dông dan cu. 

Bn là, quan tam, chu tr9ng cOng tác dào tao,  tp hun và xây dimg di ngü 
can b chuyên môn, nghip vii, thit tInh, tam huyêt, dáp img nhu câu cOng vic. 

Nàm là, tang cumg vai trO ti,r quail cüa cong ding dan cu; phát buy vai trO 
cUa các to chüc kinh tê, xA hi trong và ngoài tinh, h trçl phát trin vAn hOa, 
khuyên khIch các to chuc xA hi tham gia vào xây dimg và phát triên vAn boa co 
sâ. TAng cuông hoat  dng cüa các to chüc vAn boa, ngh thut chuyên nghip 
hithng ye co s&, nâng cao chat luçmg phong trAo quân chüng, hoat dng vAn boa 
ngh thut. 

Sáu là, nâng cao vai trO lAnh dao  cüa cp üy Dãng, chInh quyn, phát buy 
vai trO cüa Mt trn TO quOc a các cap trong vic phOi hqp, lAnh dao,  th chuc, 4n 
dng quân chüng nhân dan tIcb circ tham gia xây dmg dai sang vAn hóa cO sâ. 
Thu&ng xuyên tOng ket thçrc tin, rut kinh nghim, biu duong, khen thu&ng kjp 
thai nhftng tp the và cá nhân diên hInh tien tien, khc phçic nhüng mt yu kern 
trong các hoat dng và phong trào lien quan den cOng tác xây dimg dai sang vAn 
boa ca sa. 

v. MEN NGH!, oE XUAT 

D nghj B3 Van hóa, Th thao và Du ljth: 

- TAng cuO'ng ngun kinb phi h trg xây dirng mOi, chüa chUa, nâng cp, 
cap trang tbiêt bj cho thiet che vAn boa, th tbao ca s& dam bão theo Quy chun 
cüa B VAn bOa, The thao và Du 1ch gAn vai tieu chI xây dimg nOng thOn mai. 
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- Tham muu Chinh phü ban hành Nghj djnh xét tang "Cci quan dat  chun 
van hóa", "Dcin vj dat  chun van hóa", "Doanh nghip dat  chuân van boa". 

- Si.ra dôi, bô sung Thông tu so 17/20 1 1/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 
và Thông tu so 02/2013/TT-BVHTTDL ngây 24/01/2013 cüa Bt Van hóa, The 
thao và Du lich. 

- Xây dimg các phim tài 1iu, phóng sir có 1ng ting dan tc v xay dirng 
gia dInh van hóa gän vâi vic giáo dçic dao  dic, lOi song trong gia dInh, vic giü 
gIn truyên thông van hOa dan tc, chii tr9ng vic xây dtrng gia dInh van boa vüng 
dng bào dan tc Mông; các phim tài 1iu, phóng s1r ye thirc hin nêp song van 
minh trong vic cuâi, vic tang... 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang - cci quan Thu?ing trirc 
Ban Chi dao  Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng dii song van hóa" trân 
trQng báo cáo.!. 

Noinhân: KT. GIAM DOC 
- Nhu trên; P110 GIAM DOC 
- Uy ban nhân dan tinh (b/c); 
- Lu'u: VT, NSVHGD. 

Nguyn Van Hôa 
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