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TIc hin Quyêt djnh so 1 789/QD-BVHTTDL ngày 29/6/2020 cüa B Van 
boa, The thao và Du ljch ban hành Kê hoach  to chic Hi nghj tuyen dirnng toàn 
quOc các dién hInh tiên tiên trong thc hin Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây 
drng diii sOng van hóa" giai don 2000 - 2020, Sâ Van hóa, The thao và Du ljch 
tinh Tuyên Quang - cc quan Thu&ng tnrc Ban Chi do, báo cáo két qua thirc hin 
nhu sau: 

I. CONG TÁC LANH DiO, CHi DiO, TRIEN KHAI THU'C HIEN 
PHONG TRAO 

1. Vic quán trit, trin khai thic hin phong trào 

Thirc hin Nghj quyt so 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 cüa Ban Chp hành 
Trung uong Dàng (khóa VIII) ye xây drng Va phát triên nên van hóa Vit Nam 
tiên tiên, d.m dà bàn sac dan tc; Quyêt djnh sO 235/1999/QD-TTg ngày 
23/12/1999 cüa ThU tuàng ChInh phU ye vic thành 1p Ban Chi d.o cuc 4n 
dng Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng diii song van hoá", Ban Chap hành 
Dáng b tinh (khóa XII) dã ban hành Nghj quyêt so 19-NQ/TU ngày 12/9/1998 ye 
xây drng và phát triên nên vn hóa Vit Nam tiên tiên, dm dà bàn sac dan tc; 
Uy ban nhân dan tinh ban hành Quyêt djnh sO 107 0/QD-UB ngày 01/9/2000 ye 
vic thành 1p Ban Chi do cuc 4n dng Phong trào "Toàn dan doàn kêt xay 
drng di song van bOa". Qua qua trInh triên khai thirc hin, de phU hqp vth diêu 
kin, hoàn cânh mâi, ngày 13/4/2009, ThU tuàng ChInh phU dã ban hành Quyêt 
djnh sO 473/QD-TTg ye vic dôi ten Ban Chi dio cuc 4n dng Phong trào 
"Toàn dan doàn két xây dirng di song van hoá" thành Ban Chi do Trung uo'ng 
Phong trào "Toàn dan doàn két xây dirng diii sOng van boa", ChU tjch Uy ban 
nhân dan tinh ban hành Quyêt djnh so 1 720/QD-CT ngày 27/8/2009 ye vic kiên 
toãn Ban Chi dto Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng d?ñ song van hóa", 
Trithng ban là Phó ChU tjch U' ban nhân dan tinh, phii trách khôi Van hoá - Xã 
hi, các PhO tru&ng ban là Giám dôc Sâ V hóa, The thao và Du ljch (Phó 
tru&ng Ban thithng trirc) và ChU tjch U' ban Mt trn TO quOc tinh, vài 11 Uy 
vien và 7 thành viên tham gia Ban Chi dto. Hin nay, Ban Chi dao  Phong trào 
"Toàn dan doàn kt xây dirng di sOng van hOa" tinh thiic hin theo Quyêt djnh sO 
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375/QD-UBND ngày 30/3/2016 cüa Uy ban nhãn dan tinh v vic kin toàn Ban 
Chi dao  tinh thirc hin Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng däi song van 
boa", bô sung them 02 Phó tru&ng ban là Tru&ng ban Tuyên giáo và Chü tjch 
Lien doàn Lao dng tinh vâi 25 üy vien. 

Qua 20 näm trin khai th%rc hin, các cp ñy Dãng, ChInh quyn, Uy ban 
Mt trn To quôc và các to chi.'rc chInh trj - xã hi cüa tinh cia quán trit sâu sac và 
to chüc thirc hin kjp thii, hiu qua Phong trào "Toàn dan doàn kêt xay dimg dyi 
song van hóa" tri can b, dãng viên, doàn viên, hi viên và nhân dan các dan tc 
trong tinh, gãn thirc hin Phong trào v&i các cuc vtn dng thi dua yéu nut/c, xay 
dirng nông thôn md và lông ghép trong vic thirc hin thim v11 chuyên mOn, 
nghip vi cüa các c quan, &Yn vi.  Ban Chi dao  Phong trào "Toàn dan doàn kêt 
xây dmg ctii song van hóa" tinh cia cO nhiêu dOi mâi, sang tao  trong vic tham 
mini, dê xuât vâi Uy ban nhân dan tinh ban hành các van bàn chi dao,  huóng dan, 
triên khai thirc hin Phong trào theo tmg giai doan';  dông thii tham muu to chüc 
10 Hi nghj biêu duong, khen thi.râng các tp the, ca nhân, h gia dinh, khu dan 
cu có thành tIch xuât sac, tiêu biêu trong th1rc hin Phong trào "Toàn dan doàn kêt 
xây drng dyi song van hOa"2. 

2. Hot dng cüa Ban Chi do tinh 

Theo trng giai dotn và hang näm, Ban Chi dao  Phong trào "Toàn dan doan 
kt xây dtrng dri song van hóa" tinh ban hành các van bàn chi dao,  huàng dan ye 
thrc hin Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây d%rng dii song van hoá" sat vi tInh 
hInh thirc té cüa dja phrnmg, trong do giao thim vii cii the cho tüng thành viên 
Ban Chi dao  tinh, Ban Chi dao  huyn, thành phô d dat  dUC các chi tiêu Kê 
hoach d ra tü du näm, cuOi näm tiên hành tong kêt danh giá kêt qua dat  duc, 
tn tai,  hn chê và phiwng hu&ng, nhim vi cho nàm tiêp theo3. Qua 20 näm, Ban 

'.K hoch s6 14fKH-UBND ngày 05/9/2006 v thirc hin Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dmg di 
song van hoá" giai don 2006 - 2010; Kê hoach so 12/KH-UBND ngãy 23/3/2012 thi,rc hin Phong trao "bàn dan 
doàn k& xây drng diii song van hóa" trén dia bàn tinh Tuyên Quang den näm 2015, djnh huàng dn näm 2020; K 
hoach so 3OIKH-UBND ngày 15/4/2016 thrc hin D an truyên thông ye phát trik Phong trào "Toàn dan doàn kt 
xây drng däi song van hOa" dOn näm 2020, tOm nhin dOn näm 2030. 

2  Hi nghj BiOu ducmg gia dInh vn hOa tiOu biu xuât sOc toàn tinh (giai don 2001- 2906); Hi nghj bMu 
chwng thôn, bOn, tO dOn phô tiOu biOu xuOt sac toàn tinh (giai don 2005 - 2008); Hi nghj tOng kOt Phong trào "Toàn 
dan doàn kOt xOy dmg d&i sOng van hoO" (giai doan 1999 - 2009); HOi nghj thng kOt 15 näm thi,rc hin Cuc vn 
dng "bàn dOn doàn kOt xOy drng dOi song van hOa a khu dOn cu' (giaidon 1995 - 2010); HOi  nghj tOng kOt 10 
nam thirc hin Chi thj so 27-CTITW ngOy 12/01/1998 cOa B ChInh tn ye thijc hin nOp song van minh trong vic 
cuOi, vic tang, 1 hi; I-Ii nghj s kt 5 nãm thc hin Chi thi so 05-CT/TU ngay 19/8/2002 cCa Ban Thuông vii 
Tinh üy v IOnh do, chi do cuc 4n dng "Toàn dOn doàn kOt xây di,rng dôi sing van hóa 0 khu dOn cu'; Hi nghj 
ting kt 10 näm thtrc hin Phong trào "Toàn dan doOn kt xOy drng d&i song van hoá" (giai do?n 2000 - 2010); !-ii 
nghj gp mt "Gia dinh van hOa ba the he tiOu biOu" tinh Tuyên Quang nm 20,16; Hi nglij tong kOt 10 näm thi hOrth 
Lut PhOng, chng bao Ii,rc gia dlnh (giai don 2008 - 2018); H,i nghj tong kOt 20 näm thi,rc hin Phong trào "ToOn 
dOn doàn k& xay d%rng dôi 56ng van hOa" (giai don 2000 - 2020). 

. Van bàn s 01/CV-BCE) ngày 07/6/200 1 phOn Cong da bàn phu trách, ni dung hot dOng  cu th cOa 
tang thành viOn Ban Chi dao;  cOc Quyt djnh s6: 01/QD-BCD ngay 20/5/2005; Quyet djnh so 01/QD-BCD ngày 
17/07/20 13; Quyt djnh s6 05/QD-BCD ngay 08/6/20 16 ye vic ban hành Quy chO hoet dong cCia Ban Chi do tinh 
thrc hin Phong trào "Toàn dan doàn kt xOy drng diii song van hOa"; HuOng dn sO 400/I-ID-BCD ngay 
13/7/2011 vO cOc K hoch si 15/K}1-BCD ngày 29/2/2012; Kê hoch s 05/KI-I-BCD ngOy 24/4/2013; KO hoach 
s 36/KH-BCD ngOy 22/4/2014; K hoch so 01/KH-BCD ngày 27/4/2015; Kê hoch so 031KH-BCD ngày 
03/3/2016; K hoach s O1IKH-BCD ngày 04/4/2017; KO hoch so 04/KH-BCD ngày 28/3/2018; Kê hoach sO 
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Chi dto tinh d t chüc 8 cuc thi, lien hoan tim hiu v kin thüc gia d1nh4; tng 
hçip, biên so.n, phát hành tài 1iu hithng dan thirc hin Phong trào "Toàn dan doàn 
kêtxây dirng dyi song van hóa" (näm 2001, näm 2007, näm 2012: Mi dcit 500 
cuon) cho Trthng Ban Chi do các cap, thành viên Ban Chi do tinh, Phóng Van 
hóa và Thông tin cap huyn, can b van boa - xä hi cap xà;5  d.c bit näm 2019th 
chi.c Lé phát dng CuOc  V.n dng sang tác ca khüc, tiêu phm, tho tuyên truyén 
ye xây drng nông thôn m&i tinh Tuyên Quang vói 150 tác phâm dir thi, trong do 35 
tác phâm ca khiic, 43 tác phâm tiêu phâm, 72 tác phâm tha; to chIrc 14 1p tp huân 
nghip vi triên khai thirc hin Phong trào "Toàn dan doàn két xây dirng d&i song 
van hóa" cho 1.894 h9c viên là lânh do, chuyên viên PhOng Van hóa và Thông 
tin, cong chüc van boa - xã hi xã, phu&ng, thj trân và Tri..r&ng thôn, bàn, t dan 
phô trên dja bàn toàn tinh; to chi'rc 16 cuOc  kiêm tra Phong trào, trQng tam là phong 
trào xây dirng danh hiu Gia dInh van hóa, Khu dan cu van hóa, vic thixc hin np 
sOng van minh trong vic cuâi, vic tang, t1c hin quy uic, humg uâc tai  7/7 
huyn, thành phô, 138/138 xã, phuing, thj trân, 1.739/1.739 thôn, bàn, tO dan phô 
trên dja toãn tinh. 

II. KET QUA THçC HIN PHONG TRAO 

1. Thirc hin 5 ni dung cüa Phong trào 

1.1. Cong tác tuyên truy&n, giáo diic chInh trj, tu tu&ng 

Trong 20 nàm qua, cong tác tuyên truyên, giáo dic chInh trj, tu tu&ng luOn 
duçic các cap üy dàng, chInh quyên và Ban Chi do tir tinh den co sâ quan tam chi 
do, to chüc tic hin vOi nhiêu dOi rnth, sang t.o, ttp trung vào cong tác tuyên 
truyên, phô biên chü tnrng, du?ing lôi cüa Dáng, chInh sách pháp 1ut cüa Nha 
ni.róc và các s1r kin chInh trj quan trong cüa dat rnthc và cüa tinh nhu: Tuyên 
truyên thirc hinNghj quyêt Diht)i di biêu toàn quOc lan thi'r IX, X, XI, XII cña 
Dãng; Nghj quyêt Di hi di biêu Dãng b tinh lãnthü XIII, XIV, XV, XVI; Chi 
thj sO 23-CT/TW ngày 27/3/2003 cüa Ban BI thu ye day mnh nghiên cIru, tuyên 
truyên, giáo diic tu tiRing HO ChI Minh trong giai don m&i; các chi thj cUa B 
ChInh trj: Chi thj sO 06-CT/TW ngày 07/11/2006 ye to chüc cuc 4n dng "HQc 
tp và lam theo tm gucmg do düc Ho ChI Minh"; Chi thj sO 03-CT/TW ngày 
14/5/2011 ye tiêp tic day manh  vic h9c t.p và lam theo tam guang do düc Ho 
ChI Minh; Chi thj so 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ye day mnh hçc tp và lam theo 

04/KH-BCD ngày 10/4/2019; K hoch s6 02/KH-BCD ngày 16/3/2020 cüa Ban Chi dao  tinh v thrc hin Phong 
trào "Toàn dan doàn kêt xây dimg di song van hOa" theo tirng näm. 

. Tr nam 2011 - 2015, t chüc Lien hoan gia dlnh van hóa tiêu biu lam theo tAm gircing dao  dirc H Chi 
Minh. NAm 2017, th chirc Hi thi tIm hiêu kién thrc gia dInh tinh Tuyen Quang IAn thi'r I; nm 2018, t chic Hi thi 
"Gia dinh tiêu biu chung sic xày drng nOng thOn mâi" tinh Tuyen Quang; nam 2020, t chOc Lien hoan Tiêng hat 
Gia dinh tinh Tuyén Quang. 

. Nam 2008 biên soan, phàt hành sách "Dja chi thôn, bàn, t dan ph vAn hoá tiêu biu tinh Tuyên Quang 
giai don 2005-2008", in 160.000 ti rri khô 54 cm x 79 cm ye "lieu chuân xày drng gia dinh vAn hóa", 1.870 tY 
r&i "Tiéu chuAn xây dmg thôn, bàn, t dan phô vAn hóa"; nAm 2013, in 4.200 t rii khô 54 cm x 79 cm ye tiêu chi, 
thang dim và mirc diem blnh xét danh hiu "Gia dInh vAn hóa", "Thôn, bàn vAn hOa", "To dan ph vAn hOa" gAn 
tai nhà vAn hOa, nhà tnrông thôn, nhà trucng Ban cOng tác Mt trn a khu dAn Cu...; dirng 07 biên c dng tuyAn 
truyên VA Phong trào. 
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tu tung, dto düc, phong cách H ChI Minh; Nghj quy& Trung ucng 5 Khóa 8 
ngày 16/7/1998 cüa Ban Chap hành Trung uong Dãng "ye xây dirng và phát triên 
nên van boa Vit Nam tiên tiên, dm dà ban sac dan tc"; Nghj quyêt so 33-
NQ/TW ngày 9/6/2014 cUa Ban Chap hành Trung ung Dáng (khoa XI) v xay 

dmg và phát triên van hóa, con nguii Vit Nam dáp üng yêu câu phát triên ben 
vftng dat nuóc; Chucing trInh hành dng so 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 cüa Ban 
Chap hành Dãng b tinh (khoá XV) ye xây drng và phát triên van hóa, con ngithi 
Vit Nam dáp üng yêu câu phát triên ben v&ng dâtnu&c; Kêt 1un so 41 8-KL/TU 
ngày 22/6/20 19 cüa Ban Thu?mg vii Tinh üy ye tiêp tic thirc hin Nghj quyêt so 

33-NQ/TW cüa Ban Chap hành Trung uo'ng Dãng khóa XI ye xây dirng và phát 
triên van hóa, con nguñ Vit Nam dáp irng yêu câu phát triên ben vüng dat 
nucc... den can b, dâng viên, doàn viên, hi viên vâ nhân dan trong tinh thông 
qua các kênh thông tin dai  chüng, Hi nghj báo cáo viên, Hi nghj thông tin thii 
sir... các an phâm báo trI (dtc san, ban tin; chucng trInh phát thanh, truyên 
hInh...), h thông thiêt ché van boa ccr s&, Hi nghj, tp huân, xay drng các mô 
hInh6... Tü näm 2000 den nay toàn tinh dã thirc hin 154.294 buôi tuyên truyên 
pháp 1ut cho 17.005.590 1uçt nguii; to chüc 895 cuc thi, hi thi, thu hit 
810.134 luçit ngu&i tham gia; biên son, cung cap 2.221.440 b tài 1iu tuyên 
truyên pháp 1ut; thirc hin 187.332 chuyên trang, chuyên m11c, phóng si, tin bài, 
chuong trInh phát thanh trén các phucrng tin thông tin dii chüng, trang thông tin 
din tü, Fanpage...; có 5.440.752 tO báo, ttp chI duçic cap cho vüng dông bào dan 
toe thiêu so. 

6  Ban Tuyên giáo Tinh Uy hang näm biên tip, phát hành hang thang gAn 10.000 cu6n ban tin thông báo 
ni b và d ci.rcmg tuyên truyên dành cho báo cáo vién. Sâ NOi  vi t6 chirc 42 bui tuyén truyn v tin nguOng, ton 
giáo cho trén 10.000 ngu&i là chrc sac, chi'rc vic, nhà tu hành và tin do các ton giáo trên dja bàn tinh. Ban Dan tc 
tinh triên khai thirc hin mô hInh diem Dê an giàm thiêu tInh trng tao hon và hon nhân cn huyt thng trong 
yang dông bào dan tOc  thiéu so ti xA Trung Minh, HCmg Lcii (huyn Yen Son), xà Xuân Lp (huyn Lam BInh); t 
chirc 23 Hi nghj tuyên truyên pháp 1ut ye hon nhân gia dInh cho gân 3.000 lirçit ngiri; thc hin biên son, in n 
12.000 t gap, 65 pa no, 2.707 b tài lieu, in sao 1.000 dia VCD phic vi cong tác tuyén truyên. Dài Phat thanh va 

Truyên hmnh tinh dA phát sOng hon 13.000 luçrt tin, bài, hOng sv; hon 600 luqt chuyên dê; trên 2.000 hrçrt mic, 
chuyên m1ic và trên 20.000 hrçit tin, bài, phOng ski, ãnh (bang 5 thr tiêng Vit, tày, Dao, Cao Lan, Mông) trén song 
phát thanh, truyn hInh và Trang thông tin din t&. Báo Tuyên Quang thijc hin tren 10.000 tin, bài, ành tuyên 
truyên trên Báo in thumg ks', t& Tin, ãnh Tuyen Quang ng cao và Báo Tuyên Quang online ye lTnh virc van 
hóa nOi chung và các hot dung cUa phong trào "Toàn dan doàn kêt xdy dwng dài song van hOa" nOi riêng. Sei 
Van hOa, Th thao và Du lich hang näm xuât bàn và phát hành 2.220 cuôn Dc san VAn hóa, Th thao và Du 
Ijch tuyên truyn chü trirang, duOng lOi cUa Dàng, chinh sách pháp 1ut cUa Nhà rnrOc và các sr kin chInh trj quan 
trç)ng cüa dat nixàc và cUa tinh. Các cap Hi phii nil duy trI và xây drng 1.149 mO hInh/phân vic hçc tp và lam theo 
Bác thu hOt 13.788 thành viên tham gia chO yu là các vic thirc hành tiêt kim, hoat dng nhân do tir thin, dn on dáp 
nghTa; tip nh.n 47.000 cun Thông tin phii nil Vit Nam; biên tp, phát hành 81.330 Bàn tin Thông tin Phi nit 
Tuyên Quang, 32.000 t& rci và các tài 1iu phic vi cho sinh hoat chi hi, cap phát dn các cap HOi  và 100% chi 
Hi ph,i nil trong toàn tinh. Hang nAm, 100% ca sâ Doàn tO ch(rc h9c tap, quán trit các chuyen d ye ttr trnYng, 
do dcic, phong cách H ChI Minh, t chirc các dqt sinh hot chInh trj vâi chO d "Tir hào tiên bw&c dui cO 
i9àng", "N/ia v Bác lông ta trong sang han" thu hOt trên 270.000 hrçit doàn vien, thanh thieu nhi tham gia; to 
chirc Lien hoan thanh niên tiên tiln lam theo Là! Bác và tuyOn duang 185 thanh nien tin tien lam theo L&i Bác; 
15 thanh nien ducc tuyen duang cap Trung hang. HOi  NOng dan tinh to chirc tuyên truyen cho trên 2.321.530 krcit 
can b, hi vien, nông dan; clang 2.500 tin, bài tren Trang thông tin din t& và phát hành 47 so Bàn tin nOng dan 
Tuyen Quang vài 94.200 cuOn giti den 100% ca sâ và chi Hi lam tài 1iu tuyên truyen. HOi  Cru chien binh tinh, 
phát hành 46 k' "Bàn tin Ctu c/lEn binh Tuyên Quang" mi qu' 1 l.n) vâi tong so 28.000 cuôn, nhAm cung cap kjp thi 
dn can b, hi vien và vn dng dircic trên 95% sO chi hi mua .n ph.m "Thông tin CCB VietNam" hang tháng. 
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1.2. Phát trin kinh t, giüp nhau lam giàu chInh dáng vã giám nghèo 

Trong phát trin kinh t, giüp nhau lam giàu chInh dáng và giãm nghèo 
duçc cap üy và chInh quyén các cap quai' tarn triên khai thirc hin bang các giâi 
pháp dông b, ngtthi dan dông thu.n và tIch crc tham gia. Kinh té cüa tinh tang 
trithng bInh quân dat  8,18%/näm; thu ngân sách näm 2020 dr kin dat  2.309 t 
dông; giá trj san xuât cong nghip näm 2020 i.róc dat  18.029 t' dông, bInh quân 
tang 12,1%/nam; ha tang các khu, ciimcông nghip dixqc xây dimg dap üng nhu 
câu san xuât; dã cap giây chirng nhn dâu tu cho 37 dir an cong nghip; giá trj san 
xuât nông, lam nghip, thüy san tang bInh quân trên 4%/näm; kinh tê lam nghip 
phát triên, san luvng khai thác go thng trông dat  trén 4 triu m3; trên 25.3 00 ha 
rt'mg duçic cap chirng chi quãn l rung ben vüng theo tiêu chuân quôc tê FSC; t 
l che phü thng trên 65%; ngành thüy san tiêp t11c phát trién, bithc dâu dã nhân 
giOng và nuOi thành cong mt so loai cá dc sn có giá trj kinh tê cao. Vic däng 
k nhãn hiu và quãng bá thuo'ng hiu duçic day manh,  toàn tinh có 4? san phârn 
nông san có nhAn hiu và 47 ca sâ Co san phâm dan tern truy xuât nguôn gOc xuât 
xii, dáp irng yêu câu thj trithng trong nuóc và xuât khâu. T' l h nghèo tüng giai 
don và hang nàm dat  vuçit kê hoach  dê ra, dir kiên den nàm 2020 t l h nghèo 
chung toàn tinh giâm cOn dui 10%. Các cap, các ngành tIch crc tp huân, triên 
khai xay dirng nhiêu mô hmnh kinh tê, d? an chän nuoi, tu van, gith thiu vic lam... 
tao vic lam cho ngithi lao dng, giüp d các h nghèo thoát nghèo ben vng7. 
Hi Nông dan các cp to chüc thirc hin và quãn 1i 2.030 con trâu, bO cho 2.030 ho 
vay, nãng s h huOng igi len 3.912 h, trong do có 2.908 h nghèo vay, có 1.319 h 
thoát nghèo. S h nông dan dat  danh hiu san xuât kinh doanh giOi các cap tang 
nhanh, näm 2000 có 1.20 1 h, den näm 2019 có 35.000 h, näm 2020 có 70.694 
h dang k ph.n dâu dat  danh hiu san xuât kinh doanh giOi. Hi Phi nü các cap 

dã tham gia giüp trén 67.000 h hi viên thoát ngheo. 

. Mo hinh ch bMn tinh bQt ngh Tin Phát ci1a h ông Dào Duy Tin, x CAp Tin (Sen Ducmg) doanh thu 
trên 2,5 t dông, tao  vic lam cho trên 10 lao dung, giüp d 21 h trong x vA cay giông, phan bón, thu& bão v thirc 
vet; mô hlnh san xuât min dong Hç%p Thh hO ông Pham Dinh Thäng, xa Lrc hành (Yen Son), thu nhp trên 450 triu 
dng, tao vic lam cho 150 lao dng, giOp 02 hO thoát nghèo; mO hinh trng rmg, kinh doanh, vn chuyn lam san, 
nguyen lieu giây, nguyen lieu 4t lieu xây drng cUa hO chj Ha Thj Thäm, thôn Tan HOi  xà Tan An (Chiêm Hóa), 
tao vic lam thixmg xuyên cho 10 lao dOng  vài mirc thu nhp trung bInh 4,5 triu dông!ngiriItháng; mO hlnh ct 
may và ban quãn an cUa chj VU Thj Sa, xOm 8, xa Trung MOn (Yen Son), tao  vic lam cho gân 30 lao dng vâi 
mCrc thu nhp tr 4-5 triu dong/ngir&iltháng; mô hInh san xuât go van bOc cCia hO chl Nguyen Th Ttroi, chi hOi 
Cay Tram, phiRing M Lam (TP Tuyên Quang) tao  vic lam thuOng xuyên cho 87 lao dng vài m1c thu nhp 5 
triu/ngtri/thang... 

Các cAp HOi  phii n Duy tn 05 mô hinh to hp tác, to lien ket Co 140 hO gia dinh tham gia; phói hqp 
thành 1p mài 05 Hqp tác xã cO nU tham gia Ban quãn 1; xây drng trén 1.000 mO hinh lam kinh sa giôi vOi mcrc 
thu nhp dà trir chi phi dat  t& 80.000.000 dông/näm tr len. Ban ThuOng trirc Uy ban MTTQ tinh trirc tiep chi do, 
diu hành D an h trcv 23 hO ngheo, hO cn nghèo cUa xa Kim Quan, huyn Yen Scm vay không tinh 1i tr nguôn 
von cOa Trung irong, m6i hO vay 15 triu dông dé chAn nuôi bO sinh san. Sau gân 1 nàm thuc hin, dã có 4 con be, 
18 con cO cha, cuM nAm 2020 sU cO them 40 con bO và be. Cru Chin binh cãc cAp vn dng thành 1p dtrcic 37 
"Cáu lgc b5 cB lam kin/i té giói" cap co s vâi gân 500 thành viên và 01 "Cdu lgc b5 doanh nhán CCB" cap tinh, vOi 38 
thãnh viên; xây dmg duçic 4.970 mô hinh kinh té, Irong dO cO 95 mô hmnh doanh nghip; 13 mO hinh HTX; 9 mô hinh tO 
hçip san xuAt; 173 mô hlnh trang trai; 790 mô hlnh gia trai,  thu hOt 6.954 lao dOng cO vic lam thixO'ng xuyên, thu nhp on 
djnh r mirc cao. Các cap bo Doãn phi hcip to chcrc tu van, dinh  huâng nghe nghip cho trén 15 nghIn lirt doan 
vién, thanh niên; giai thiu vic lam cho trén 7 nghin doãn viên, thanh niên, trong dO cO 1.219 doàn vien, thanh 
nien cO vic lam; xOy di,rng và duy tn 20 mô hlnh câu lac bO,  tO h9'p tác thanh nien phát triên kinh tO, 07 hçip tOc xA 
thanh niOn; 755 mô hinh thanh nien lam kinh te giOi. 
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Tü nàm 2001 dn nay, Qu vi ngithi nghèo các cp dã vn dng, tip nhan 
üng h ducic trên 100 t' dông; 4n dng ing h bang ngây công, v.t 1iu quy tiên 
trên 390 t dông. Tü nguOn qu trén, MTTQ các cap dã tp trung cüng vói ngun 
hrc cüa tinh thrc hin chuong trInh giãm ngheo và xây dirng nông thôn m&i trén 
dja bàn tinh. Ci the: Qu5 VI ngthi nghèo các cap dâ phân bô, h tr 22.2 82 h 
nghèo lam nhà a, vói so tiên trén 79 t dông; ho tr 3.869 h nghèo phát trin san 
xuât yuan len thoát nghèo ben vimg, vai so tiên trên 6,7 t dôn; h trq 3.199 h9c 
sinh nghèo di h9c, vói so tiên trén 1,2 t dông; trên 622 triu dông cho 475 nguai 
nghèo ôm dau phâi diêu trj dài ngày; trq cap trên 10 tS'  dông cho 3 0.834 h nghèo 
gp khó khän, có nguai bj Om dau. Ngoài Qu VI nguai nghèo, cô có Qu5 "Dn 
an dáp nghla", Qu5 "Mái am tInh thuong", Qu Ho trçl Nông dan, Qu5 Tr 1p, 
Qu5' quôc gia ye vic lam, mô hinh "Phy ni giip nhau viên ggch hông và phát 
triên kinh tê"... gilip hang nghin hrqt h nghèo, h gia dInh chInh sách duçic vay 
von uu dãi dé phát triên san xuât kinh doanh, tang thu nhp, yuan len giãm nghèo, 
on djnh cuc song. 

1.3. Xây dijng môi trithng van hóa, np sng van boa 

Thc hin Nghj quyêt so 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 cüa Hi nghj Ban 
Chap hành Trung uang Dãng lan thir 9 (khóa XI) và Nghj quyêt so 1 02/NQ-CP 
ngày 3 1/12/2014 cüa ChInh phü ye xây dirng Va phát triên van hóa, con ngix&i 
Vit Nam dáp 1rng yêu câu phát triên ben vng dat nuac, Chucing trInh hành dng 
sO 37-CTr/TU ngày 18/9/2014 cüa Ban Chap hânh Dáng b tinh (khóa XV) và Kê 
ho.ch so 49/KI-1-UBND ngày 22/6/2015 cüa Uy ban nhân dan tinh ye thirc hin 
Nghj quyêt so 33-NQ/TW và Nghj quyêt sO 102/NQ-CP, cac ca quan, dan vj, dja 
phuang tIch circ nâng cao chat krcmg cOng tác tuyên truyên, phO biên trong can 
b, dãng viên và các tang lop nhân dan ye ni dung, mlic dIch, nghia cüa vic 
xây drng và phát triên van hóa, con nguOi Vit Nam dáp img yêu câu phát triên 
ben vItng dat nuOc; tiêp thu tinh hoa van hóa nhân loai, gop phân lam cho van hóa 
thirc sr thâm sâu vào toàn b dOi song và các hoat  dng xa hi; xây dirng mOi 
truOng van hóa xanh, sch, dçp, duy tn "ngày tht' Bay tInh nguyen" dn dçp v 
sinh khuôn viên co quan, trông cay xanh, tu bO chäm soc vum hoa cay cânh ca 
quan; câi thin diêu kin môi truOng lam vic, van minh trong rng xü, khoa h9c 
trong cOng vic... ban hành Quy chê lam vic, Quy che tiêp cong dan, niêm yet 
cOng khai các thu tc hành chInh; xây dijng horn thu gop , dam bão an toàn 
phOng, ching cháy nO, ban hành kê hoch triên khai thirc hin cong tácphông, 
chng tham nhing, thirc hành tiêt kim, chOng lang phi; th1rc hin nêp sOng van 
minh trong vic cuOi, vic tang và l hi; không dê xây ra ng dc thirc phâm 
dOng nguai, không Co tir vong do ng dc thirc phâm; tIch circ tuyên truyên, hO 
trçi, giüp dc các dja phuang xây drng nOng thOn mOi, gi gin, bao v mOi trung8; 

Các ca sâ Doàn huy dng 1.850 hrqt doàn viOn, thanh niên tin hành quét vôi via tO toa tai  các tuyn 
dtrang chInh cOa thành phO; to chic bOc, xOa 563 quãng cáo, rao vt sai quy djnh; trOng 38.546 cay xanh; duy trI 
vA xay dmg thrqc 27 tuyên du&ng, tuyên phô vn minh do thl (tiéu biêu Thành doàn Tuyén Quang)... Thành Ip 45 
di thanh nien xung kfch tham gia 0ng phO, khc phic hau  qua do thién tai gay ra. T chic cho doan vién, thanh 
nin dOng gOp 345 cong lao dng tham gia gieo, cay iai  din tIch hoa mu cUa ngui dan bj thit hi do mxa dá 
gay ra (tiOu biu là huyn Doàn Chiêm HOa, huyn Doàn Ham Yen). Xãy drng 99 cOng trInh thanh niën "Thp 
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hang näm trên 98% tré em dithi 1 tui tiêm dü các loai  v.c xin phông bnh; t 1 
tré 5 tuôi suy dinh diiông the nhe can, giám con 13%; 138/138 xã có Tram  Y té, 
the thôn, to dan phô Co can b y té hoat dng lông ghép là cong tác viên dan so - 

kê hoch bOa gia dInh. Huâng frng Phong trào "Tuyên Quang chung tay x l rae 
và chóng rác thai nhya ", tiêu biêu có mô hInh "Hç'p tác xä v sinh môi trwàng 
Thanh BInh" cüa ông Nguyen Hru Hoach,  xã LuôT1g Vuqng, thành phô Tuyên 
Quang, vüa thu gom rác, vüa phân loai lay rae nhira dê tái ché, tao  ra giá trj thu 
nhp cao, giüp d5 hang chitc lao dng có vic lam thithng xuyên. Phong trào thi 
dua "Tuyên Quang chung the xáy dy'ng nóng thón mái ", duqc phát dng sau rng 
trong toàn tinh vâi tinh than chü dng, quyêt tam, sang tao,  quyêt 1it va hiu qua, 
ca s& ha tang nông thôn ngày mt khang trang, gop phân lam cho dinmao nông 
thôn khOi sac, hInh thành mO hInh cãnh quan xanh - sch - dçp... Dr kiên hêt näm 
2020, toàn tinh có 46 xã dat  chuân nông thôn mdi, so tiêu chI bInh quân dat  trên 
15 tiêu chIlxä; có 03 xä hoàn thành dat  chuân xâ nông thôn mói nâng cao; den 
näm 2025, có It nhât 10% so xà dat  chuân nông thôn mâi kiêu mu trén tong so xã 
dã dat  chuân nông thôn mói. 

1.4. Thirc hin k clxang pháp 1utt 

Các Sâ, ban, ngành, doàn th dy manh  cong tác tuyên truyn, ph bin 
giáo dc pháp 1ut, cong tác phOng, chông ma tiiy và các t nan  xã hi duOi nhiêu 
hInh thirc da dng, phong phñ, mang lai  hiu qua rô rt9; phát dng phong trào 
toàn dan tO giác ti pham và t nan  xã hi tai  các diem khu dan cu, thôn, xóm, ca 
quan doanh nghip, dan vj, trithng h9C. Két qua, toàn tinh dâ phát dng 8.938 
bui vâi 1.034.280 luçrt can b, cong nhân viên, giáo viên, hçc sinh và nhân dan 
tham dr; phát trên 915.740 phiêu to giác ti phm thu duçc 16.533 tin có giá trj 
lien quan den an ninh trt tr, chuyên cho các dan vj nghip v11 phân loai  giài 
quyt theo thm quyên; 4n dng duçic trén 441.581 luçit h gia dInh, h9c sinh 
tham gia k cam kt khOng vi pham pháp lu.t. Toàn tinh duy trI các Câu lac  b, 

sang  dzthng quê" vài tng chiu dài 165,78 km, hoan thin và dtra vào scr ding 08 cu giao thông nông thôn. 
Huyn Chiêm HOa xây drng 37/3 17 thôn, to dan phô kiêu mâu ye môi trlimg xanh - sch - dçp. 

. Dài Phát thanh và Truyn hinh tinh mi mài các chuyôn mvc:  "Tuyôn truyn phOng chng FIIV/AIDS", 
"Giám thiu tInh trng tao hôn", "Xà hi hOa cung cap phucmg tin tránh thai và Djch vi ké hoch hóa gia 
dinh/sirc khOe sinh san tai  khu vrc thành thj và nông thôn", "Kim soát mat can bang giâi tmnh khi sinh". Mt trn 
T6 qu6c các cAp dA pMi hcip t chcrc trên 25 ngan buôi và 2,5 ngàn gi tuyên truyên, ph6 biên pháp 1ut ye phOng 
ch6ng ti phm, t nn xà hOl,  phang chSng HIV/AIDS, mua ban ngir1i và trt liz an toàn giao thông cho 2.620.302 
hat ngithi; cung cAp 4.578 tâi 1iu tuyên truyen pháp 1ut; trin khai diem phông ch6ng tOi  pham, ma tu tai  68 xã, 
phuing, thj trAn; thrc hin chuyAn hóa dja bàn trQng diAm vA an ninth trt tr tai  19 xà; 4n dng nhân dan cung cap 
trén 11.539 thông tin tó giac ti pham cho các ngành chirc näng; to chirc cho nhân dan k cam két không vi pham 
pháp 1ut cho 255.000 ltrc,t hO gia dlnh. HiNong dan các cap phôi hcrp to chc 23 hOi  nghj truyén thông phOng, 
chng tOi  pham mua bàn ng1rci; phOng, chong t nn mai  dam  tai  15 ca sâ HOi;  09 lap tp huân k nang tuyên 
truyn, ph biAn pháp 1ut cho 790 can bO, hOi viên; 02 hOi  nghj ye trt tir an toàn giao thông cho 150 hOi  viên, 
nông dan; 02 lap tp huAn, b61 dirong k' nAng, nghip vi cong tác xã hOi  cho 200 nguri; tuyên truyên, ti.r van pháp 
lut, trçc giUp pháp 1 cho 50.800 hrqt hOi  viên nông dan; phôi hçip tham gia hOa giãi trén 1.000 vi mâu thuân gia 
dinh, mAt doàn kAt trong nOi bO khu dan Cu; CáC man thun, tranh chap dirqc giãi quyet ngay tai  ccr so, khOng dA 
khiAu kiin  vuçt cAp hoc phát sinh thành "diAm nóng". 
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mô hInh tr quán v an ninh tr.t tr (ANTT) hott dng Co hiu qua, thit thrc và 
duçcc nhân rng nhi.r: 169 mô hInh tir quân ye ANTT trong xä, phixmg, thj trân; 
13 mô hInh tr quãn ye ANTT trong cci quan, doanh nghip, nba tri.thng; 1.0 18 mô 
hInh tir quán ye an ninh trt tr a khu dan ci.r; 54 mô hinh "Dotn du?mg CCB tir 
quãn"; 36 mô hInh tham gia tr quãn an ninh nông thôn mai va nhiu mô hInh tr 
quàn theo lien gia, cim dan ci.r; 03 mô hInh "Phông ngüa mai  dam tii cong  dng 
kêt hqp thrc hin các bin pháp phông ngüa, giãm tác hai  ye phOng chng HIV 
trong phông chông mai  dam"; 289 "Dci thanh niên xung kIch an ninh", "Di 
thanh niên tInhnguyn"; 16 Câu lac  b tuyên truyên kiên thirc ye phông chng t 
nn xA hOi,  kiên thirc phOng tránh lay nhiêm HIV/AIDS và chàm soc ngu?i CO 
HIV/AIDS; 138 Câu lac  b Nông dan vâi pháp lu.t; 100% xã, phung, thj tr.n cO 
ngi.thi nghin thành l.p To cong tác cai nghin. Den näm 2019, toàn tinh CO 22 xã, 
phtthng, thj trãn không có t nn ma tüy; 139 xä, phung, thj trân không có t nan 
mi dam; 110 xä, phithng, thj trân phñ hçp vai tré em; 408 luçxt xä, phu&ng, thj 
trân dat  chuân tiêp cn pháp 1ut, dat  t' 1 96,45%. 

1.5. Xây dirng thi& ch van boa, th thao; nâng cao cht hrçing boat dng 
van boa, the thao & c sà 

Trong 20 näm qua, cp üy, chInh quyn tir tinh dn ci s& luôn quan tam länh 
dao, chi  dao,  buy dng các nguôn 1irc dê dâu tu xây drng, phát triên các thiêt chê 
vAn boa, the thao & cci s&'°. D.c bit, 11Am 2016 Ban Thuông Vi Tinh üy dA ban 
hành Nghj quyêt so 15/NQ-TU ngày 22/5/2016 ye kiên cô hóa kênh mucing, be 
tOng hóa du&ng giao thông ni dông và yang san xuât hang hóa, xay dimg nba vn 
hóa thOn, bàn, to nhân dan gn v&i san the thao và khuôn viên trên dja bàn tinh, giai 
don 2016 - 2020. Trén cci s& do Hi dông nhãn dan tinh dA ban hành Ngbj quyêt 
so 03/2016/NQ-HDND ngày 13/7/2016 quy djnh müc hO trçi kiên cô boa kênh 
muong, be tong boa du&ng giao thông ni dOng, xây dçrng nhà van hOa thOn, bàn, 
tO dan phô gn y&j san the thao, khuôn yjên yà mt sO cOng trInh h. tang kinh té - 
xA h)i nOng thOn thuc Chucing trmnh m1ic tiêu quôc gia xây dirng nOng thôn mâi 
trên dja bàn tinh Tuyên Quang, giai doan 2016 - 2020; U ban nhân dan tinh dA ban 
hành Quyt djnh sO 307/QD-UBNID ngày 15/9/2016 ye phê duyt De an xây drng 
nhà van boa thOn, bàn, to nhán dan gAn vâi san the thao yà khuôn viên giai don 
2016 - 2025 trên dja bàn tinh Tuyen Quang y&j phumg châm "Nhán dan lam, Nhà 
nithc hó trcr". Kt qua, sau 5 11Am trien kbai thirc hin, toàn tinh dA hoàn thành xay 
dirng yà dIm yào sü diing 505 nba yAn hóa thOn, bàn, to nhân dan gAn vài san the 

10 U' ban nhân dan tinh ban hành: Quyt djnh s 450/2002/QD-UBND ngày 18/9/2002 v vic ban hành 
"Quy djnh v t chic, quan Is', hot dng cüa nhà van hóa th thao trung tam qim x, nhà vAn hóa thôn, xóm, bàn, 
th nhân dan"; Quyét djnh so 23/2007/QD-UBND ngay 06/8/2007 quy djnh ye to chrc, quàn 1, hot dng cüa nhà 
vAn hóa xA, phuing, thj trãn và nhà vAn hóa thôn, xOm, bàn, tO rthân dan; Quyêt djnh sO 468/QD-UBND ngày 
31/10/2006 v vic phe duyt Quy hoch phát trin h thông thiêt chê vAn hóa thông tin ca s den nm 2010; 
Quyt djnh so 525/QD-UBND ngày 3 1/12/2012 phé duyt Quy hoacht6ng the phát trin str nghip the diic, the 
thao tinh Tuyên Quang den nAm 2015, dtnh  huong don nAm 2020; QuyOt djnh so 526/QD-UBND ngAy 31/12/2012 
v vic phO duyt Quy hoch phát trin sir nghip vAn hóa tinh TuyOn Quang dOn nAm 2020. 
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thao và khuôn viên, vi tng kinh phi b trI d du tu xây d'img giai doan (2016 - 
2020) uâc tInh 255.313,000 triu dông (trong do kinh phi nhà nu'óc ho trq là 
140.353,000 triu dOng, /dnh phi nhán dan dOng gOp u'óc tInhkhoáng 114.960,000 
triu dOng). Den nay, toàn tinh hin Co 127 x, phu&ng, thj trail có Trung tarn Win 
boa, The thao, trong do cO 51 Trung tam Van hóa, The thao xã, phuOng, thj trân dat 
chu.n theo quy djnh cüa B Van hóa, The thao và Du ljch gãn vâi tiêu chI xây 
drng nông thôn mcci (dgt 40,2%,); 1.640 thôn, bàn, to dan phô có nha van hóa - khu 
the thao, trong do 1.139 nhà van boa - khu the thao thôn, bàn dat  chuân theo quy 
djnh cüa B Van hóa, The thao và Du ljch (dat 65%). Nhiêu thôn, bàn, sau khi có 
nhà van hóa gàn vói san the thao dã thrc s1r phát huy hiu qua, dc bit là phong 
trào van hóa, van ngh cüa thôn dirge phát triên, thithng xuyên to chüc giao hru thi 
dâu the thao, biêu diên van ngh sôi nôi, gop phân quan trQng xây dirng tinh than 
doàn k&, xây dirng nêp song mâi a khu dan eli. 

Ngoài vic quan tam d.0 tu xây dirng nhà van hóa thôn, bàn, t nhân dan 
gän vai san the thao và khuôn Yiên, các cap, các ngành cOn quan tam, chü trçng 
tOi vic xây dirng, nâng cao chat lugng hoat  dng van hóa, the thao & co s& nhu: 
Xây drng 01 thu vin tinh, 05 thu vin huyn, 134 tü sách trong nha van hóa xa, 
phu&ng, thj trân; 663 tüsách pháp luat  (446 tü sách pháp 1ut c quan, dcin vj; 
217 tü sách pháp 1ut cap xã); 65/65 xã dc bit kho khän, xã an toàn khu, xà 
thuc huyn nghèo xây dimg Tü sách pháp 1u.t truyên thông; 138 di van ngh 
quân chüng xã, phu&ng, thj trân; 2.638 to, di van ngh quân chüng thôn, bàn, to 
dan phô, cci quan, tru&ng h9c, don vj 1rc lucing vu trang; 4.015 so di the thao cci 
s&; trên 44.176 4n dng viên cci s&; 350 câu lac  b the thao; 409 san bong 
chuyên, 305 san bong dá, 686 san câu lông; 29 san quân vgt và mt so san choi 
bãi tp khác dáp üng nhu câu hoat dng the thao cüa can b, chiên s và nhân dan 
các dan toe trên dia bàn toàn tinh. 

2. Kt qua thiyc hin các phong trào trong Phong trào "Toàn dan doàn 
kêt xây dijng dOi sng van hóa" 

2.1. Phong trào xây dung "Ngix&i t&, vic t& và các din hmnh tiên tin 

Phong trào xây drng "Ngu&i t&, vic t& và các din hInh tiên tin dã dirge 
các cap, các ngành chü trng thirc hin, tr& thành mic tiêu trong các cci quan, don 
vj, doanh nghip, trong mi dOng hç, mOi gia dlnh. Thông qua các phong trào thi 
dua, các buôi gp m.t ton vinh các doanh nghip, doanh nhân tiêu biêu; to ch&c 
Hi nghj biCu duong thành tIch h9c tp và lam theo tu tithng, dao  due, phong 
each H ChI Minh; tuyên ducing hçc sinh giOi, giáo viên CO hc sinh giôi quôc 
gia, so kit, tng kêt... dã phát hin, bôi duong, nhân rng guong nguôi tot, vic 
té,t và din hInh tiên tiên, hêt mInh vi cOng vic, vI cong dông. Phong trào dâ thirc 
sir lan tOa trong cong dông dan cu, trong can b, dàng viên, doàn viên, hrc luqng 
can b, chin si và nhân dan trên dja bàn toàn tinh bang các vic lam ci the nhu 
tng qua, giiip dc bang tiên, hin 4t, cong lao dng, hiên dat xay dirng nhà van 
hóa thôn, lam du&ng giao thông nông thôn, xây drng 1&p h9c mâm non, gi1ip dc 
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các h gia dInh khó khan vixon len thoát nghèo11..., tir do xut hin a dja bàn dan 
cu nhiêu nguèd tot, vic tot, nhiêu diên hInh tiên tiên và ducc cac cap, các ngành, 
các dja phucmg biêu duo'ng, khen thuang, nhân rng nhu: Ong Nguyen Van 
Hoàn, xâ Phü Lam (Yen Son) sang chê b phn may hut sau trong san xuât chè 
sch, dt giài nhI Hi thi "Sang tgo Ic9 thut nhà nóng" toàn quôc näm 2010; ông 
Thào A Chinh, Ngithi có uy tin thôn Na Pin, xA Dà Vj, huyn Na Hang, có nhiêu 
dóng gop trong vic vn dng nhân dan tham gia chuang trInh phô cp giáo duc 
mâm non cho tré 5 tuôi, 4n dng nhân dan hiên dat, ngày cOng xây drng lOp hc 
cho tré mâm non, xây drng nông thôn mOi; ông Tiêu San H9C, Ngi.thi có uy tin, 
ngh nhân ru ti, thôn Cay Thj, xã Di BInh, huyn Yen Scm, cO nhiêu thành tIch 
trong cong tác 4n dng nhân dan xây drng nông thôn mOi, gilt gin và phát huy 
bàn s.c van hóa dan tc; ông Dng Ton Hào, thOn Khau Cau, xã Phüc Yen, huyn 
Lam BInh hiên 5.497 m2  dat và gia dInh bà Nguyen Thj Hoa, thOn Man Son, xã 
Van San, huyn Son Drnng hiên 2.340 m2  dat trông thng và 100 m2  dat a dé xay 
dmg nông thôn mOi. 

2.2. Phong trào xây dimg "Gia dInh van hoá" 

Nhn thüc rô giá trj truyn thng và giá trj nhân van sâu sc cüa gia dInh 
trong sir On djnh và phát triên cüa toàn xä hi, tao  nguOn nhân hrc ph1ic vi sr 
nghip xây dtrng và bào v To quôc thai k' cong nghip hóa, hin dai  hóa dat 
nuOc, các cap, các ngành tich circ tuyên truyên chü truong, chInh sách cüa Dãng 
và Nba nithc ye cong tác gia dInh tai nhân dan trên dja bàn toàn tinh, dc bit chu 
tr9ng tOi vic huang dan to chüc bInh xét, cOng nh.n danh hiu "Gia dInh van 
hóa" dam báo cht chë, cong khai, dan chü, dung quy trInh, không chy theo sO 
luqng, thành tIch, vi 4y so h gia dInh dat  danh hiu van hóa ngày càng tang, 
dam báo chat llxqng, cv the: Näm 2000, toàn tinh CO 61% gia dInh dat  danh hiu 
van hóa; näm 2019, có 91% gia dInh dat  danh hiu vánhóa, tang 30% so vâi näm 
2000, vuçit chi tieu Nghj quyêt Dai  hi Dãng b tinh lan thu XVI de ra vào näm 
2020. Nhiêu h gia dlnh có tlr ba den bôn the h chung song hOa thu.n hanh  phuc, 
yuan len lam kinh tê giOi, có thu nhp cao, dat  danh hiu "Gia dInh van hoá" 

". Hin cth xây dmg nhà van hOa thôn: Gia dinh bà Quan Th Dip, thôn Na Kern, xà Khuôn Ha; gia 
dInh bà Quan Thj Dan, thôn Hcip Thành, xà Khuôn Ha, huyn Lam Binh; gia dinh ông Lé Hãi Thanh, thônDá 
Bàn 1, xä M Bang, huyn Yen San hiên t 700 m2  den 1.025 m2... Gia dInh bà Nguyn Thj Luang, thôn Dong 
Quang, xä Tan Thjnh, huyn Chiêrn Hóa hiên 2.000 m2 lam nhà van hóa và san the thao thôn. Lam &rng 
giao thông nông thôn: Gia dinh bà Trân Thj Mai, thôn Na Vai, xä Nang Khà, huyn Na Hang; gia dInh ông L' Van 
Ton, thôn 3 Thai Binh, xA Thai San, huyn I-lam Yen; gia dinh ông Nguyen Van Dáng, thôn Ninh HOa 2, xä Ninh 
Lai, huyn San Dtrang hin tir 1.150 m2  den 2.000 m2... Lam lap hQc rnâm non: Gia dinh ông Chirc Ta Quan, thôn 
Na Deo, xa Dà Vj huyn Na Hang hin 1.200 m2... Phát trin san xut, tang thu nhp, tao  vic lam cho ngiri lao 
dng, gulp d các hO gia dinh khO khan vucin ten thoât nghèo, dién hInh nhu hO gia dinh: ông Ha Van Diet, thj trân 
Vinh LOc,  huyn Chiêm HOa san xuât kinh doanh giông cay lam nghip, cay cánh thu nhp trén 2 t' dông/nam, tao 
vic lam 6n djnh cho 40 lao dng, bô sung vic lam cho 22 hO/6  xa trông và chäm soc bão v 25 ha rmg cay GiO 
trAm, dành ngun vn 100 triu dông dé cho cac hO nghêo vay luân phiên san xuât, giãi quyét khO khan; ông 
Dining Th Cong. xã Yen PhU, huyn Ham Yen chan nuoi, trOng tr9t, tOng thu thp 700 triu dông/näm, tao  vic 
lam cho trén 120 lao dng, giüp 02 hO thoãt nghèo näm 2019; chj Njnh Thj Dai,  thôn Lang Nhiêu, xã Phü Ltrang, 
huyn Scm Dircng chän nuôi cá và bàn thirc an gia sOc gia cam, thu nhp sau khi trir chi phi 500.000.000 &ng/nam 
tao cong an viOc lam thträng xuyen cho 05 lao dng nit vâi thu nhp 6.000.000 dong/tháng; chj VO Thj Dung, thôn 
Ding Câu, xà Tt Qun, huyn Yen San kinh doanh stta và vt tir lining thrc, thrc phAm, thu nhp sau khi tri chi 
phi 300.000.000 dng tao  Cong an vic lam thiRmg xuyên cho 06 lao dOng nit vâi thu nhp tfr 3.000.000 dn 
5.000.000 dng/tháng... 



11 

nhiu näm lien tic'2. Ngoài vic trin khai thirc hin CO hiu qua phong trào xây 
d%rng gia dInh van bOa, tinh dä thành 1p và duy trI boat dng cüa 10 mô hInh 
PhOng, chông bo lrc gia dInh, véd 35 câu lac  bt, 25 nhOm phông, chông bao  1irc 
gia dInh; tiêp tiic triên khai thirc hin Dê an "Tuyên truyên, giáo dyc dgodi'c lói 
song trong gia dInh Vit Nam" tai  10 thôn thuc xã An Tu&ng, thành phô Tuyên 
Quang; 364 Câu lac  b "Xây drng gia dInh hanh  phiic", viii 12.233 thành viên 
tham gia; 20 Câu lac  b "Xây dy'ng gia dInh bInh dáng trong chj em phy nü' dan 
tç5c thiêu sO" có trên 1.000 thành viên tham gia; 58 mô hInh "Gia dInh khOng cO 
ngu'ài than vi phgm pháp lugAt  và mac cOc t ngn xd h5i" cO 2.514 hi viên tham 
gia; 08 mô hInh câu lac  b "Phy nü vó'ipháp lugAt)  có 766 hi viên tham gia. 

2.3. Phong trào xây drng thôn, bàn, t dan ph van boa; xâ dat  chun van 
boa nông thôn mâi; phi.rmg, thj trân dat  chuân van minh do thj 

Phong trào xây dung thôn, bàn, th dan ph van hóa; xã dat  chun van boa 
nông thôn mâi; phix&ng, thj trân dat  chuân van minh do thj là mt trong nhng 
phong trào cii the cüa Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây drng diii song van 
boa". Nhäm dánh giá hiu qua cüa Phong trào, tü näm 1998 den nay, Hi dông 
nhân dan tinh, Uy ban nhân dan tinh, Ban Chi dao  Phong trào "Toàn dan doàn kêt 
xây dmg dcii song van boa" tinh dã ban hànb nhiêu van bàn chi dao,  huàng din 
triên kbai thrc hin13, nâng cao chat luqng bInh xét danh hiu thôn, bàn, t dan 

12  Gia dInh ông Sm VAn Dfrn, dan tOc  Cao Lan (xA Dui PhU, huyn Scm Dixcmg), gm b6n th h chung 
sng, duc tang b&ng khen cUa Thu tuàng Chinh phü, BO VAn hOa, The thao và Du ljch, Uy ban 1W MTTQ Vit 
Nam, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Tuyen Quang...; gia dinh bà Iran Thj VTnh, dan tOc  Tày (xA Hôa Phü, huyn 
Chiêm HOa), gôm bôn the h chung song, thu nhp binh quân 18 triu dOnnguiInAm; gia dinh ông Ma VAn Câu, 
dan tc Thy (xA Hung M, huyn Chiêm Hóa), gm b6n the h chung song, chAn nuOi 1cm thjt thu nhp trén 150 
triu dng/nAm, trng rfrng thu nhp trOn 200 triu dông/nAm; gia dinh ông Hoàng VAn PhOng, dan tc Tày (xA 
Phüc Thjnh, huyn ChiOm HOa); gia dlnh ông D Minh Dan, thôn Lp Thành, xA M Bang, gôm 3 the h chung 
s6ng, bàn than chU h là bnh binh nhirng luôn tIch circ dOng gop nhân dao  tr thin, cho 3 h nghOo vay không lAi 
sut (50 triu dngfh). 

13  HOi dng nhân dan tinh khOa 14, k3 h9p thir 8 dA ban hành Nghj quy& s6 09/NQ-HDND ngày 
12/8/1998 v vic thrc hin flOp song vAn minh trong vic cuâi, vic tang, 10 hi và xay dung gia dInh vAn hOa, 
thôn, bàn, t dan phô vAn hóa. Uy ban nhân dan tinh ban hành: Quyet djnh so 673/QD-UB ngày 26/8/1998 ye vic 
ban hành "Quy djnh v xây dmg gia dinh vAn hOa và thôn, bàn, to nhan dan vAn bOa"; Quyet djnh sO 08/2014/QD-
UBND ngày 8/7/20 14 v vic ban hành Quy djnh tiOu chI, thang diem và mirc dat  danh hiu "Gia dInh vAn hoá", 
"Thôn, xOm, bàn vAn hoá", "Tb dan phô vAn hoá" tren dja bàn tinh Tuyên Quang; Quyet djnh s 10/2014/QD-
UBND ngày 3 1/7/2014 cUa Uy ban nhân dan tinh v vic ban hành Quy djnh tiêu chi cong nhn "Phir&ng dat 
chuAn vAn minh do thj", 'Thj tran dt chuân vAn minh do thj" tren dja bàn tinh TuyOn Quang. Ban Chi dao  tinh ban 
hành: Hxàng dn s 404/HD-BCD ngày 28/9/2006 ye vic thi,rc hin QuyOt djnh so 62/2006/QD-BVHTT ngày 
23/6/2006 cüa BO VAn hoá - Thông tin ye ban hành Quy che Cong nhn danh hiu "Gia dinh vAn hoá", "Lang vAn 
hoá", "Tb dan phô vAn hoá"; VAn bàn so 275/CV-BCD ngày 16/5/20 11 ye vic dieu chinh, bô sung mâi mOt  so 
tiêu chI, thang dim, mrc dim bInh xét danh hiu "Gia dInh vAn hOa", "Thôn, bàn vAn hOa", "Tb dan ph vAn hOa" 
theo Huàng dn s6 404/HD-BCD; VAn bàn S6 550/CV-BCD ngày 21/9/2011 ye vic dieu chinh tieu chI bInh xét 
"lhOn, bàn, tO dan phO vAn boa"; Huàng dn so 96/HD-BCD ngày 13/3/20 12 thirc hin Thông tu s6 12/2011/IT-
BVHTTDL ngày 10/10/20 11 cüa BQ VAn hOa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiet ye tieu chuàn, trinh ti,r, thu tic, 
h sci cOng nhn danh hiu "Gia dInh vAn hOa", "lhOn vAn bOa", "Lang vAn hóa", "Ap vAn hóa", "Bàn vAn hOa", 
"T6 dan ph6 vAn hOa" và tlrcrng duxmg; VAn bàn s6 307/BCD-CV ngày 20/6/2012 v vic b6 sung vic thrc hin 
chun mirc dao  dCrc theo tu tuemg, tam gucmg dao  dOt, phong cách Ho Chf Minh vào tieu chI bmnh xét danh hiu 
"Gia dinh vAn hOa", "lhOn, bàn vAn hóa", "T6 dan pho vAn hOa"; Hi.rang dn S6 183/HD-BCD ngày 25/4/2012 
thirc hin Thông tu S6 17/2011/TT-BVHTTDL ngAy 02/12/2011 cUa BO VAn hóa, Th6 thao và Du ljch quy djnh chi 
tiOt vO tiOu chuàn, trInh tir, thU tic xét và cOng nhn "XA dat  chun vAn bOa nOng thôn mâi"; Huàng dn s6 
448/HD-BCD ngày 28/7/20 14 ye hi.ràng dn triOn khai thrc hin quy djnh chi tiet ti0u chun, trinh t, thU tuc, h6 
s cOng nhn danh hiu "Gia thnh vAn hoá", "ThOn, xOm, bàn vAn hOa", "T6 dan phó vAn hoá" tren dja bàn tinh 
TuyOn Quang; Huàng dn so 594/HD-BCD ngày 22/9/20 14 vO huâng dn chi ti6t tiOu chI, trinh tir, thu tiic xét và 
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ph van hóa; xã dat  chun van hóa nông thôn m&i; phng, thj trân dat  chuân van 
minh do thi. Qua Phong trào, thüc day t' 1 lao dng trong d tuôi lao dng có 
vic lam tang cao, thu nh.p n djnh. T' 1 h nghèo hang näm giàm so vói nàm 
truâc. Nhà O duqc kiên C6; nhiêu khu dan cii không có nhà ô dt nat. H thông 
diiông giao thông trong khu dan cii duçic nhà nixâc ho trçr vâi phucmg châm nhà 
nuâc và nhân dan cüng lam. H thông nhà van hóa dam bâo hoat  dng phi'i hqp 
vài diu kin cüa khu dan cii. Môi trithng cành quan sach,  dçp. 11th lang, nghia 
xóm diiçic g.n kêt vâi tinh than doàn kêt, tucing trg lan nhau, cüng v&i phát triên 
kinh t, dôi s6ng van hóa cüng ducic quan tam, thu tr9ng. 

Gop phn nâng cao di s6ng van hóa, tinh thn cho nhân dan các dan ttc 
trong tinh, hang näm, Uy ban nhân dan tinh to chirc Lê hi Thành Tuyên, vi 
nhttng mô hInh den không lô, dc dáo mO phOng ni dung các câu truyn cô tIch, 
ngi ngôn ho.c nhUng nhân vt ljch sir... (dwctc To ch'c UNESCO ghi nh2n k)' lyc 
the giO'i) gän vOi các s1r kin van hóa, the thao và du ljch cap khu v%rc, toàn quôc, 
nhu: Lien hoan ngh thut hat Then, dan TInh các dan tc Thy, Nüng, Thai toàn 
quOc (2015), Chi.rang trInh phát triên du ljch "Qua nhttng mien di san Vit Bäc" 
(2016), Ngày hOi  Van hóa dan tc Dao toàn quôc lan thu nhât ('2017), Lien hoan 
trInh diên di san van hóa phi 4t the quOc gia (nám 2018, 2019)... trâ thành san 
phâm du ljch riêng có cüa Tuyên Quang, thu hut dông dâo du khách trong và 
ngoài nu&c den tham gia. Dê bão ton và phát huy các giá trj van hóa truyên thông 
cUa dan tc, dông bào các dan tc thiêu so trên dja bàn tinh duy trI trên 200 câu 
lac b dan hat dan ca và bão ton van hóa dan tc; 70 cau lac b hat Then - dan 
TInh cüa dan tc lay; 06 câu lac  b hat Páo dung cüa dan tc Dao; 13 câu lac bO 
hat SInh ca cüa dan tc Cao Lan. Kêt qua, näm 2019 toàn tinh có 92% thôn, bàn, 
to dan phô dat  danh hiu van boa, tang 32% so vOi nàm 2000, vl.rçlt chi tiêu Nghj 
quyêt Dai  hi Dãng b tinh lan thu XVI dê ra vào näm 2020; 25/48 (dat 53%) xâ 

dat chuân van hóa nông thOn mói; 02/14 (dat 14,3%) phix&ng, thj trân dat  chuân 
van minh dO thi. 

2.4. Cuc 4n dng "Toàn dn doàn kt xây dmg nOng thôn mâi, do th van minh" 

Cuic 4n dng "bàn dan doàn k& xây d%rng nông thOn mói, do thj van 
minh" duçic kê thi.'ra, phát triên tir Cuc vn dng "Toàn dan doàn kêt xây drng 

cong nhn "Phu&ig, thj trAn dt chun van minh do thj" trén dla  bàn thih Tuyén Quang; Van bàn s 509/C V-BCD 
ngày 10/7/20 19 v vic huàng dan mt sO nOi  dung xét tng danh hiu Gia dlnh van hOa, Khu dan ci.r van hoa; Van 
bàn s6 911/cv-Bcf) ngày 22/11/20 19 ye vic trã Ri mOt so nOi dung trong vic bInh xét danh hiu Gia dinh van 
hOa, Khu dan cu van hOa... các Van bàn htxâng dan Ban Chi do huyn, thành phó thirc hin chi tiêu ke hoch Uy 
ban nhãn dan tinh giao và dang k?, binh xOt danh hiu Gia dinh van hóa, Khu dan cir van hOa theo trng nàm. 
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cuc sang mâi khu dan cif (sau do là Cuc v.n dng "Toàn dan doàn kt xay 
dimg diii song van hóa & khu dan cu") d'irçic MTTQ các cap to chcrc thc hin tü 
näm 1995 dénnay, dâ mang li nhtthg hiu qua thiêt thirc trén nhiêu mt ti dja 
bàn dan cir. Dê triên khai th1rc hin cO hiu qua Cuc 4n dng, Ban Thithng v11 

Tinh üy cia ban hành Chi thj so 05-CT/TU ngày 19/8/2002 ye lânh dio Cuc vn 
dng "Toàn dan doàn kêt xây dirng d&i song van boa & khu dan cu"; Hi dng 
nhân dan tinh ban hành Nghj quyêt so 03/201 8/NQ-HDND ngây 04/7/2018 quy 
djnh müc chi ho trq dôi vâi Uy ban Mt trn To quôc cap xa và Ban cong tác M.t 
trn a khu dan cu thçrc hin Cuc 4n dng "Toàn dan doàn kêt xây dimg nông 
thôn mói, do thj van minh"; Uy ban Mt trn TO quôc Vit Nam tinh ban hành 
nhieu van ban hu&ng dan triên khai thirc hin14; Uy ban Mt tr.n To quôc cac cap 
phôi hp tuyên truyên, 4n dng nhân dan tIch crc tham gia th%rc hin xay drng 
nông thôn mOi, dóng gop nguôn lirc bang tiên, cong lao dng, hin 4t, hiên dAt... 
dê thirc hin chucmg trInh kiên cô hóa kênh mixong, be tOng boa du&ng giao thông 
ni dông và xây drng nhà van hóa thôn, b5n, to dan pho gàn vâi san the thao và 
khuOn viên theo quy hoch xây drng nông thôn mâi. Kêt qua, nhân dan cia hiên 
tang 286.280m2  dat, gop süc 243.917 ngày cong lao dng, dóng gop 1.279.882 
triu dOng dé xây drng nông thôn m&i; xây drng diicc trén 3.890,94 km thr&ng 
giao thông nông thôn; xây drng tu süa 310 cong trInh thüy igi, kiên CO hoá 971,7 
km kênh muong; xây dirng mói, nâng cap, cài to trên 1.218 cOng trInh van hOa 
xa, nhà van hóa thôn, bàn gàn vài san the thao thôn. Phôi hqp triên khai, thrc hin 
"Churing trinh môi xd mç5t san phám" (OCOP), gop phân thñc day phát trién 
nhtng san phâm dc san cüa dja phrnmg, v&i miic tiêu môi huyn, thành phô phài 
có 01 san phâm chü lirc có quy rnô cap huyn; so san phâm dir kiên ducic chuân 
boa den nam 2020 là 74 san phâm. TOng nguOn lirc huy dng cüa tinh cia phê 
duyt dr kiên d?t  52,279 t dông... Toàn tinh cia xây drng duxçic 3.376 to, nhóm tir 
quãn, trong dO cO 1.402 to, nhOm tir quán xây drng nông thôn mâi tai  các khu dan 
eli trong tinh; tham gia xây dirng duqc 258 Hçip tác xã hoat  dng trên linh virc 
nOng lam nghip; 1.316 khu dan cu cO mô hInh t1r quãn ye bão v mOi trir&ng; 
10.846 krçit ngithi cO uy tin duçic cOng nhn; 100% thôn, xOm, to dan phô có to 
hoà giãi hot dng cO hiu qua, tir näm 2000 den nay, các to hoà giãi cia tiên hành 
hoà giãi 59.327 vi vic, hoà giài thành 48.715 vi vic dt t' l 83%; 100% các 
thôn, xóm, to dan phô trén dja bàn tinh xay dirng và thirc hin quy irOc. Hang 
nàm, Ban Thu&ng tnrc Uy ban MTTQ tinh cia chi d?o,  huóng dan Ban Thu&ng 

' K hoch s 7IIKWMT ngày 30/3/2011 ye trin khai Dè an S6 02/DA-MTT'Q-BTT ngày 06/9/20 10 
cUa Ban Thtrmg tric Uy ban Trung twng MTTQ Vit Nam v tiep tVc  nâng cao chat hrqng Cuc vn ding "Ngay 
vi ngiiôi nghèo"; Kê hoch so 731KH-MT ngày 06/4/20 11 ye triên khai thirc hin Dê an so 01/DA-MTTQ-BTT 
ngày 06/9/2010 cña Ban Thirmg trijc Uy ban Trung iwng MTTQ Vit Nam ye tiêp tIc nâng cao cMt hrcing CuOc 
v.n dng "bàn dan doàn két xây dtrng dôi song van hoá a khu dan cif' trong giai doan mài; Quy6t djnh sO 
236/QD-MTTQ-BTI' ngày 3 1/5/2011 ye vic thành 1p Ban Vn dng cuc vn dng "Toàn dan doàn kt xay 
dirng d&i sOng van hoá a khu dan cur"; Ké hoch so 148/KH-MTFQ ngày 09/6/2017 hip thi.rong phôi hcip thông 
nhât thrc hin cuc vn dng "Toàn dan doàn kêt xây d,rng nông thôn mài, dO thj van minh" trén dia bàn tinh 
TuyOn Quang; hang näm ban hành Hràng dan dánh giá ket qua thrc hin Cu(c vn dng "Toàn dan doàn k& xày 
drng nông thOn mài, do thj vn minh", tO chrc "Ngay hi Di doàn kêt toàn dan tc a khu dan cu', k' niêm Ngày 
thành Ip Mat  trn Dan tc thông nhât Vit Nam (18/11). 



14 

trirc Uy ban MTTQ cp huyn, cp xà và ban cong tác Mt tr.n i khu dan cu chü 
trI, phôi hqp to chüc Ngày hç31 Dgi doàn kêt toàn dan tc i 100% khu dan cu 
trong toàn tinh; thành 1p các mO hInh tr quãn thu gom xü 1 rác thai, chng rae 
thai nhra tai  các khu dan cu trong toàn tinh. 

Dc bit, trong 6 tháng dâu näm 2020, MTTQ các cp và Ban cOng tác Mt 
trn a khu dan cu trong toàn tinh dA tp trung tuyên truyên, 4n dng các tng lop 
nhân dan tIch crc, chü dng tham gia phOng chông dai  djch Covid-19 v&i tinh 
than "chông djch nhu chông gic", dam bão dung theo sij chi dao,  huâng din cüa 
ChInh phü, cüa tinh và ngành y tê, gop phân kiêm soát tOt djch bnh, toàn tinh 
không có Ca thim bnh Covid-19; 4n dng nhân dan üng h tin, vi chat d 
phông, chôngdjch beth Covid-19 vOi so tiên trên 9 t' dông; chü trj, phôi hçp Xay 
dirng và k kêt ké hoch phôi hqp, to chüc phát dng vn dng nhan dan và cong 
dOng doanh nghip day manh  san xuât kinh doanh, si'r ding các san phâm san xuât 
trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

2.5. Phong trào xây dirng cc quan, dcm vj, doanh nghip dat  chun van hoá 

TIch crc d.y manh  phong trào xây dijng co quan, dan vj, doanh nghip dat 
chuân vn hóa, các cap cong doàn chü trQng den cong tác tuyên truyên, 4n dng 
cong nhân, viên chüc, lao dng (CNVCLD) th?c hin tOt chü trucrng, thrOng lOi 
cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cUa Nhà nuâc; phOng, chông tác hai  cüa thuôc lá; 
phOng, chông ma tüy, mai  dam, HTV/AJDS và các t nan  xã hi khác...; nhiêu Co 
quan, don vj, doanh nghip dâ cii the hóa vic xây drng cor quan, don vj dat  chuân 
van hóa thành nhfing chucing trInh, miic tiêu riêng, phü hçip vâi dc diem tInh 
hInh nhim vii chinh trj cüa Co quan, dan vj; gän vói thirc hin cai cách hành 
chInh; phOng, chOng tham nhüng, lang phi; thirc hành tiêt kim; thi;rc hin Quy 
chê dan chü eec sà và quy chê cüa cci quan, don vj dê tO chuc, thi;rc hin dat  kêt 
qua, gop phân nâng cao tinh than trách nhim, tao  không khi lam vic khân 
trucing, nghiêm tüc, khoa h9c, rèn 1uyn tác phong chuân miic, thai d van minh, 
lOi song van hóa cho di ngü CNVCLD; thi;rc hin "4 xin" (xin chào, xin lOi, xin 
cam on, xin phép) và 4 luOn (luOn mim cuai, luOn nh nhàng, luOn lang nghe, 
luOn giüp d) trong giao tiêp, lrng xü, tao  môi trumg lam vic than thin, gân gui, 
dam bão tinh chuyên nghip trong thi;rc thi nhim vi;i, cOng vj dOi vâi yêu câu cüa 
ngithi dan, xã hi; trin khai thi;rc hin các hoat  dng van hóa, the thao nhu giao 
lixu biu din van ngh, thi dâu câu lông than k' nirn các ngày ie lan cüa dat 
nuóc và cüa tinh vai nhiêu hInh thuc phong phü, sôi nôi ti'rng buOc dáp lrng nhu 
cu hithng thi;i và nâng cao the li;rc, trI 1irc cho CNVCLD gop phân xây di;mg môi 
truthng van hóa lành math  trong thng cci quan, don vj, doanh nghip. 

Dê triên khai thirc hin Co hiu qua Thông tu s 08/TT-BVHTTDL ngay 
24/9/20 14 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch Quy djth chi tiêt, tiêu chuân, 
trInh t1r, thu ti;lc xét và cOng nhn "Cci quan dat  chuân van boa", "Don vj dat 
chu.n van hóa", "Doanh nghip dat  chun van hóa"; Huàng dn so 3337/1--
BVHTTDL-TLD ngày 10/8/2015 cOa B Van hóa, The thao và Du ljch, TOng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam ye triên khai, thi;rc hin mt sôni dung cUa Thông 
tu s 08/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch, Sà 
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Van hóa, The thao và Du ljch, Lien doàn Lao dng tinh dA ban hành Huóng dn 
so 296/HID-S VHTTDL-LDLD ngày 30/5/2016 huàng dn tiêu chuân, trInh tir, thu 
tiic xét và cong nhn danh hiu "Co quan dt chuân van hóa", "Don v dat  chu.n 
van hóa", "Doanh nghip dt chuân van hóa" trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 
Hang näm, Lien doàn Lao dng tinh phôi hqp tO chirc kim tra Cong tác tuyên 
truyên các hoat dng cüa 11/11 cong doàn cap trén trirc tiêp Co sâ, trong do có nôi 
dung kiêm tra vic triên khai th?c hin phong trào xây d%rng co quan, don vj, 
doanh nghip dat  chuãn van hóa; phôi hcip to chrc Giái câu lông CNVCLD, lirc 
luçmg vu trang; xuât bàn Bàn tin "Lao dng và cong doàn Tuyên Quang" vi s 
luçing 1.000 cuOnlsô; duy trI hoat dng cüa Website COng doàn Tuyên Quang vâi 
trén 200 tin, bàilnäm. Phong trào xây drng co quan, don vj, doanh ngbip dat 
chuân van hóa duçYC triên khai sâu rng và có sr phát triên manh  câ ye chiêu rng 
lan chiéu sâu, th1rC sir di vào CUC sOng, dem 1ti nhiêu kêt qua thiêt thirc. T' 1 CO 
quan, don vi,  doanh nghip dat  chuân van hóa ngây càng tang, näm 2002, toàn 
tinh CO 84% co quan, don vj, doanh nghip dat  Chuân van hóa, nAm 2019 có 97% 
Co quan, don vj, doanh nghip dat  chuân van hóa, tang 13% so vi nàm 2002, 
vuçit chi tiêu Nghj quyêt Dai  hi Dâng b tinh lan thu XVI dé ra vào nàm 2020. 

2.6. Phong trào "Toàn dan rén luyn than th theo guong Bác H vi dai" 

Th1TC hin Nghj quyt s 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 cüa B ChInh trj v 
tang cirng sir lãnh dao  cüa Dãng, tao  buc phát triên manh  me ye the diC, the 
thao den näm 2020; Nghj quyêt so 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 cüa ChInh phü ye 
ViC ban hành Chuorng trInh hành dng Cüa ChInh phü thrc hin Nghj quyêt sO 
08-NQ/TW. Tinh üy Tuyên Quang dà ban hàrth Chuong trInh hành dng so 22-
CTr/TU ngày 21/01/2013 ye thrc hin Nghj quyêt sO 08-NQ/TW; Hi dong nhân 
dan tinh ban hành Nghj quyêt so 33/20131NQ-HDND ngày 12/12/2013 Quy djnh 
ye mt so chê d dôi vi huân 1uyn viên, vn dng viên the thao và müc chi cho 
các giãi thi dâu the thao áp dçing trên dja bàn tinh Tuyên Quang; Uy ban nhan dan 
tinh ban hành Quyêt djnh so 606/QD-CT ngày 13/6/2012 Phé duyt de cuong chi 
tiêt Quy hoach  tong the pháttriên sir nghip the diic the thao tinh Tuyên Quang 
den nàm 2015, djnh huóng den nàrn 2020. Các cap chInh quyen turtinh den co SO 
luOn quan tam lânh dao,  chi  dao,  to chirc thirc hin sr nghip the dçic the thao. 
Các miic tiêu, nhim vi ye phát triên sir nghipthê diic, the thao hang narn trên 
dja bàn tinh co bàn dêu dat  và vut k hoach  dé ra. Phong trào the diic the thao 
quân chñng phát trien rng rài, nhn thuc cüa nhan dan trong luyn t.p the dc the 
thao dê nâng cao SÜC khOe CO nhiêu chuyên biên tIch c1rc. The thao thành tIch cao 
duc quan tam dâu tu và cO nhieu tiên b, vj trI, thu hang cüa the thao thành tIch 
cao dã dugc cài thin so vOi 63 tinh, thành, ngành trong cà nuOc và 14 tinh trung 
du và min ni'ii phIa bäc. The diic the thao trithng h9c và cong tác báo tOn, khai 
thác, phát trin các mOn the thao dan tc duc chü tr9ng, dat  kêt qua bithc dâu. 
Các thit ch th thao 0 co SO duqc quan tam dâu tu, phát triên, trng bixOc dáp 
ung nhu CU tp 1uyn the diic, the thao cüa nhân dan. Các to chuc, cá nhân a 
nhân dan dã có sir quan tam huOng ing và dâu ti.r kinh phi cho phát trien sir 
nghip the diic the thao cüa tinh. 
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Phong trào "Toàn dan rèn luyn than th theo guo'ng Bác H vi d.i" tip tic 
duçic duy trI, day mnh thirc hin trong các tang lap nhãn dan. Nhân dan lira ch9n 
các mon the thao phü hçp dê tp 1uyn thu&ng xuyên nhu: Di b, câu lông, bong 
dá, bong bàn, bong chuyên, the dic duong sinh, the dic thâm ms', xe dap... và các 
mon the thao dan tc truyên thông (day gay,  bàn nO, tung cOn, di kà kheo...). Tr 
näm 2015 den nay, Uy ban nhân dan tinh xây dirng kê hoach  chi do các ca quan, 
dan vj, Uy ban nhan dan huyn, thành phô to chüc ngày chy Olympic vi sirc khOe 
toân dan, cap tinh tO chüc Lê phát dng tai  Quãng tnthng Nguyen Tat Thành, thành 
phô Tuyên Quang, qua dO gop phân tuyên truyên cho ngui dan tIch circ hu&ng 
i'mg tham gia luyn tp the di1c the thao. Tü tinh den các huyn, thành phô dã to 
chi'rc tot các giâi thi dâu the thao dt chi tiêu kê hoch nhà nuâc giao hng näm. 
Tirng buâc thirc hin dâu tu xây dirng ca s& h. tang the diic, the thao cong cong. 
Cong tác quy hoch qu dat xây dirng san chcii, bãi tp duqc các cap, các ngành, 
các dja phuang trong tinh quan tam chü trQng. Thông qua thrc hin Phong trào 
"bàn dan rèn luyn than the theo guang Bác Ho vi dai"  dà thu hut dông dáo nhân 
dan tham gia, gOp phân day manh  phong trào the diic the thao quân chiing và nâng 
cao sirc khOe cho nguai dan, thu hut 30% so ngithi dan ttp the d1ic the thao thung 
xuyên; 25% s gia dInh tp the thao; trên 85% quân so can b, chiên si tham gia 
ttp luyn, s ngithi luyn tp tang dan qua các näm. 

2.7. Phong trào "HQc tip, lao dng sang tao" 

Duqc phát dng, duy tn thixông xuyên trong ca quan, dan vj, doanh nghip 
và trong san xut, kinh doanh, dã phát huy tInh näng dng sang tao,  cãi tiên k5' 
thut, lé lôi lam vic, tang näng suât lao dng, chat krçing, hiu qua... Trong 15 
näm qua, có gân 3.000 cOng trInh, san phâm chào mimg các sr kin chInh trj, các 
ngày k nim lan cüa dat nuac và cüa tO chüc Cong doàn; 20.135 dê tài nghiên 
ci'ru khoa hçc, sang kiên câi tiên k thut duçc 1mg diing vào san xuât, cOng tác, 
giãng day, hçc tp vâi giá trj lam lgi gân 51 t dông. B Chi huy Quân sir tinh tO 
chüc 08 hi thi sang tao  k thut cap B chi huy vói 75 rnô hInh sang kiên cái tiên 
k thut; cO 13 sang kiên tham gia thi cap Quân khu, kêt qua cO 05 sang kiên dat 
giãi (01 sang kiên dat  giãi A, 02 sang kiên dat  giâi B, 01 sang kiên dat  giãi C, 01 
sang kien dat  giài khuyên khIch). 

Nhiu ccx quan, don vj có cách lam sang tao, thit thirc, hiu qua, nhu: Doàn 
Tru&ng Trung hçc phO thông Kim BInh, Chiêm Hóa vâi chuang trInh "Tháp sang 
tthc mci tuôi tré Kim BInh ", Hi Cru chiên binh xä HOa Phi, huyn Chiêm Hóa dä 
4n dng, xây dirng thành cong 08 mô hInh san xuât kinh doanh giOi (02 mO hInh 
cap xã, 04 mO hInh cap huyn, 02 mO hInh cap tinh); Mo hInh "VQng gác thanh 
niên ", "Ca tuán tra thanh niên" cüa PhOng Cánh sat ccx dng, Cong an tinh; Mo 
hInh nuOi ong cüa bà Büi Thj Nii, thOn Phñc Lc A, xà An Khang, thành phO 
Tuyen Quang; mô hInh nuOi 1cm tp trung cüa ông Hoàng Van Chung, xà Phü 
Lizcxng, huyn San Duong; cO giáo bran Thj Nga, giáo viên Tri.r&ng brung h9c phô 
thOng San Ducxng cOng bce sinh nghien can, hoàn thành 15 dir an k5 thutt; ông 
Däng Van The, BI thu Chi b thOn Tan L.p, xã Thô BInh, huyn Lam BInh dã vQtn 
dng gia dInh và than dan trong thOn hien 3.400 m2  dat lOa mt vit; ông SOng A 
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Lu, dan tc Mông, BI thu chi bO,  Tru&ng thôn LUng Vài, xã Con Lôn, huyn Na 
Hang, vn dng gia dInh hiên 400m2  lam duing giao thông nông thôn. Hçc sinh 
VU DInh Thang, Tru?ng Trung h9c phô thông Chuyên, dat  giài Nhât kS'  thi chn 
h9c sinh giôi quôc gia mon Sinh h9c và duçic tuyên thang vào Tnr?mg Dai  h9c Y 
Ha Ni; ông Lê Hông Binh, nhãn viên tuân rrng chôt kiêm lam LUng Vai thuc 
Tram kiêm lam Bäc Vãng, huyn Na Hang, 65 tuôi, vi 30 nm tuôi Dâng là ngithi 
girong mâu, trách nhim trong cong vic gàn bó, gIn giU màu xanh cüa thng. 

III. DANH GIA CHUNG 

1.U'udim 

Trong nhUng näm qua, dixçic s1r quan tarn cña các cp u' dâng, chinh 
quyên, M.t trn To quôc và các doàn the tü tinh den ci sâ, Phong trào "Toàn dan 
doàn kêt xây dirng d?yi song van hoá" thithng xuyen dixcic tuyên truyên, lam 
chuyên biên nhn thirc, tao  sir hu&ng 1mg nhit tInh cüa nhân dan ye vj trI, nhim 
v11, tác diing cüa phong trào. Phong trào dã din ra sôi nôi, lien tçic, rng khap, 
g.n vài vic "Day manh  h9c tp và lam theo tix tuàng, dao  düc, phong cách Ho 
ChI Minh"; các phong trào thi dua yêu rnrc khác, tr& thãnh dng lirc manh  me, 
xây dimng nhUiig cá nhân, tp the, gia dlnh, thôn, xóm, bàn, cor quan, don vi, doanh 
nghiêp van hóa, gop phân quan tr9ng trong vic giU v1tng on djnh chInh trj, cüng 
c quc phOng, an ninh, thlic day phát triên kinh tê - xã hi, nâng cao di song 4t 
cht, tinh thn cüa nhãn dan các dan tc trên dja bàn tinh. 

Kt qua thirc hin các ni dung cüa phong trào, dc bit là phong trào xay 
dirng gia dInh van hoá, thôn, bàn, to dan phô van hoá tiêp t%lc duçic chü trçng và 
nâng cao chat luçing. Các dja phuang to chüc bInh xét, cOng nhn danh hiu "Gia 
dinh van hOa", "Thôn, bàn van hóatt, "TO dan phô van hóa" dam bão ch.t che, 
cong khai, dan chü, dung quy trInh, không chay theo so hxçvng, thành tIch; nhieu 
gia dInh có tü ba den bôn the h chung song bOa thun hanh  phüc, nhieu hO gia 
dInh vuon len lam kinh tê giOi, có thu nhp cao, tIch circ giüp d cac hO khó khän 
vi.rorn len thoát nghèo, tao  cong an vic lam cho ngui thu nh.p thâp duçic các cap, 
các ngành biêu throng, khen thu&ng. 

2. Tn ti, hin ch 

- Cp üy, chInh quyn mOt  s dja phuorng chua quan tam, chi dao  sat sao 
den phong trào nên vic triên khai thirc hin phong trào cOn mang tInh hInh th1mc, 
chua duçic triên khai thirc hin day dü hoc mOi chi dimng lai a vic phát dng và 
ban hành van bàn. Phong trào xay dmng "Xa dt chuân van hóa nOng thOn mai", 
'Phithng, thj trân dat  chuân van minh do thj" chua duqc quan tam, chü trpng. 

- Viêc kim tra, dOn dc th%rc hin phong trào, thirc hin quy trac thôn, ban, 
to dan phô, thurc hin nêp song van minh trong vic crni, vic tang cña các cap, các 
ngành churn thumg xuyen; trong viéc tang, am thanh vuçlt qua dO on cho phép 
cOn phô biên, gay ành huang den khu dan cu. MOtbO  phn can bO,  dàng viên và 
quân chñng nhân dan chua nhn thlrc day dü ye tam quan trçng và nghia cüa 
phong trào. Phong trào phát triên chua dOng bO giUa các vüng trong tinh. 
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- Kinh phi dành cho Ban Chi do Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng 
dtji song van hóa" cap huyn con thâp hoc không có kinh phi dé hoat dng; kinh 
phi cüa Ban Chi dao  các xä, phung, thj trân hâu nhu không có. Ban Chi dao a co 
s& không on djnh, di ngü can b thtrrng xuyên thay dôi; can b phii trách phong 
trào tü huyn tai xâ phài kiêm nhim nhiêu vic; mt so noi thiéu can b. 

- Do diu kin kinh t cüatinh cUng nhu các khu cong nghip trén dja bàn 
cOn khó khn, nén vic dâu tir, ho trq kinh phi xây dmg, nâng cap, sira chra nhà 
van hóa xà, thôn, bàn, xây dmg các thiêt chê vn hóa, the thao phiic v' hot dng 
vui chai, giài trI cho cong nhân, cong chirc, viên chüc, ngu?i lao dng cOn han  chê. 

3. Bài h9c kinh nghim 

Thi' nMt, dy mtnh cong tác tuyên truyn trén các phiiing tin thông tin 
dai chñng, các di thông tin luu dng, di chiêu bong luu dng và các thiêt chê 
van hóa ye Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng diii song van hoá", gän vci 
xây drng nông thôn med, tao  sir dông thu.n và hithng 1mg rng rài cüa mçi ngithi, 
mQi gia dInh và toàn xâ hi tham gia thirc hin; duy trI và nâng cao chat Iuçing các 
miic, chuyên m1ic, chuyên dê ye phong trào; chü cong tac tuyên truyên a vüng 
sâu, vüng xa, dc bit là vüng dông bào dan tc thiêu so ye xây dirng gia dInh van 
hóa, Khu dan cu van hóa; tIch crc phát hin và nhân rng các Ca nhân diên hInh, 
tién tiên tiêu biêu trong thirc hin phong trào. 

Th& hai, Ban Chi dao  các cp tang cung kim tra, don dc d& vd cac xa, 

phu?mg, thj tran; thôn, ban, tO dn phô ye cOng tác triên khai các van bn chi dao, 
huâng dn cUa cap trOn ye Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng dai song van 
hoá", cOng tác v sinh mOi tru&ng, cong tác xóa dói giãm nghèo, xây dirng nông thOn 
mâi; dc bit là cOng tác bInh xét các danh hiu van boa trong Phong trào dam bâo 
chat chê, cong khai, dan chü, di'ing quy trInh, không chay theo so hrqng, thành tIch. 

Thr ba, hang näm, xây dirng k hoach thrc hin ci the, thiêt thirc ye phong 
trào, dc bit là phong trào xây dirng gia dInh van hóa, khu dan cir van hóa, "Xã 
dat chuân van hóa nông thOn mâi", "Phung, thj trân dat  chuân van minh do thj" 
trên cor sâ phân tich nguyen nhân ton tai, han ché, tr do dê ra bin pháp, giãi pháp 
phà hqp v&i tInh hInh thrc tê, dam bâo hoàn thành ké hoach  giao. 

Thi tu, thir&ng xuyên t chirc các hoat  dng van hoá, van ngh, th thao 
nham thu hut dOng dào CNVCLD tham gia. Tang cung chi dao,  4n dng xay 
dirng các thiêt chê van boa, the thao; tuyên truyên 4n dng CNVCLD tIch circ 
tham gia thirc hin có hiu qua Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng dai sng 
van hoá" gan vói xây dmg co quan, don vj, doanh nghip dat  chuân van hóa. 

Tht' näm, dam bão kinh phi hoat dng cho Ban Chi dao  các cp, kinh phi 
khen thuàng danh hiu "Gia dInh van hóa"; khu dan cit van hóa; "Xã dat  chuân 
van hóa nOng thôn mdi"; "Phu&ng, thj trân dat  chuàn van minh do thj"; co quan, 
don vj, doanh nghip dat  chuân van hóa theo van bàn hin hành. Tiêp tiic th chic 
tp huân Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng dai sOng van hóa", dc bit là 
ni dung tiêu chi bInh xét danh hiu "Gia dInh van hóa", khu dan cu van hóa, "Xã 
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dtt chun van boa nông thôn mdi", "Phixng, thj trn dt chun van minh do thj" 
cho can b van hóa - xâ hi xã, phuing, thj trân, Tru&ng thôn, bàn, t dan ph& 

IV. GIAI PHAP THUC HIN 

1. Tang cithng cong tác lânh dao,  chi d.o cüa các cp u' Dáng, chinh 
quyên dOi vOi Phong trào "Toàn dan doàn két xây dirng d?yi sang van hóa", coi 
day là mt trong nhng ni dung tr9ng tam, thu?mg xuyén trong chixcing trInh 
cong tác, dê ra duçic nhu'ng giài pháp chi dao  và thirc hin c11 th, sat vâi tInh hInh 
th%rc tê a dja phuong. Thirc hin tot cong tác tuyên truyên, vn dng, khuyên 
khIch sir chU dng tham gia cüa dông bào dan tc thiêu so dôi vâi vic thirc hin 
các ni dung cüa Phong trào. 

2. Thu&ng xuyên t chi'rc tp hun, kim tra Phong trào "Toàn dan doàn kt 
xây dimg dai song van hóa", trçng tam là xây dirng danh hiu gia dInh van hóa; 
thôn, xóm, bàn, to dan phô van hóa; xây dimg nêp sOng van minh trong vic cu'âi, 
vic tang và 1 hi... gän vâi thirc hin Chi.rcing trInh mvc  tiêu quôc gia xay drng 
nông thôn mâi. Barn sat dja bàn, nàm chäc tInh hInh, thng cuông cOng tác kiêm tra, 
giám sat vic thirc hin Phong trào dê chU dng tham mi.ru, dê xuât giâi quyêt kjp 
th&i nhftng khó khan, vtthng mac và tim nhng bin pháp giài quyêt có hiu qua. 

3. Coi tr9ng cong tác xây dirng di ngü can b ngu1i dan tc thiu s& Xây 
dimg 1ic hrcmg cot can, phát huy vai trO cüa nhftng ngi.thi có uy tin trong cong 
dong dan tc thiêu sO. Phát triên nguOn nhân lc, nâng cao dan trI gän vâi dào tao, 
dy nghê, tao  vic lam cho dông bào dan tc thiêu so. 

4. Tip tic du tix xây drng và hoàn thin các thit ch van hóa, th thao và 
truyn thông a ctri sa; tIch crc huy dng các nguOn lirc xã hi hóa dâu tu xay dmg 
thiêt ché van hóa cap tinh, cap huyn, nhà van hóa xà, phithng, thj trân, thôn, bàn, 
to dan phO; khai thác và phát huy có hiu qua các thiêt chê van hóa dê phiic vii 
nhu câu hu&ng thii van hóa cüa cong  dông dan cu. 

5. Tang cung vai trO tr quãn cüa cong dng dan Cu; phát huy vai trô cüa các 
to chüc kinh tê, xA hi trong và ngoài tinh, ho trçl phát triên v5n boa, khuyên khIch 
các to chüc xã hi tham gia vào xay dirng và phát trién van hóa cci sa. Nãng cao chat 
luçcng hoat  dng cüa các câu lac  b dan hat dan ca và an ton van hóa các dan tc. 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang - c quan Thuang trrc 
Ban Chi dao  Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây drng dai song van hóa" trân 
tr9ng báo cáo.!. 

Noi nhân: 
- Nhff trén; 
- Länh dao So; 
- Luu: VT, NSVFJGD. 

Nguyn Van Hôa 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 



BIEU TONG HP 
Kt qua 20 nãm thrc hin Phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng dô'i sng van hóa" 

tinh Tuyên Quang (2000 - 2020) 

Stt Nãm 

Xây ding gia 
dInh van hóa 

Xây dyng Khu 
dan cir van hóa 

Xây dipig co 
quail, dOn V, 

doanh nghip dt 
chun van hóa 

Xây dirng thit ch van hoá 

T5 1 
h 

nghèo 

("°) 

So h gia 
dInh dat 

danh 
hiêu van 

hóa 

S Khu 
dan Cu 

dtt 
danh 
hiêu 

van hóa 

o 

s6 co 
quan, 
vj, doanh 
nghip dt 
chun van 

hóa 

S 
nha 
Van 
hoá 
cap 
xA 

So dtt 
chun 

So nhà 
vänhoá 

thôn, 
bàn, to 

dan phô 

So dat 
chuan 

So to, 
dôivän 

ngh 
quãn 
chng 

S6di 
th thao 

cor sâ 

Ssãn 
chai, 

bãi tp 

1 2 3 4 5 6 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 2000 90.004 60,6 1.339 59,8 41 2.200 1.800 1.607 

2 2001 98.963 65,7 1.495 66,1 41 2.256 1.869 1.883 7,89 

3 2002 100.717 66,5 1.442 63,8 507 84,2 41 1.328 2.529 2.765 2.275 6,54 

4 2003 109.420 74,5 1.537 68,0 612 86,0 43 1.619 2.593 2.907 1.651 3,94 

5 2004 114.286 74,4 1.361 65,4 636 85,0 43 1.658 2.522 2.970 2.059 2,87 

6 2005 121.173 78,1 1.259 63,6 723 88,0 91 1.630 2.672 3.887 1.984 2,50 

7 2006 118.979 73,2 918 44,9 725 92,0 93 1.605 2.591 3.250 2.044 27,77 

8 2007 123.633 75,4 952 46,2 753 90,0 94 1.629 2.532 3.215 2066 22,20 

9 2008 132.147 78,8 1.053 51,0 762 83,0 97 1.647 2.614 3.255 2.072 18,58 

10 2009 138.937 79,9 1.093 52,4 810 85,4 100 1.648 2.829 3.255 2.066 15,58 

11 2010 145.557 80,9 1.181 56,5 825 87,0 107 5 1.650 2.639 3.702 2.065 13,34 

12 2011 150.777 82,6 1.319 63,0 805 80,0 111 9 1.654 133 2.527 3.500 1.635 29,08 



Stt Näm 

Xáy ding gia 
dlnh van hóa 

Xây thrng Khu 
dan cir van hóa 

Xâydiyngco 
quan, do'n vj, 

doanh nghip dit 
:4 chuan van hóa 

Xây thyng thit ch van hoá 

T 1 
ho 

ngheo 

(°"°) 

So hO gia 
dInh dat 

danh 
hiu van 

hóa 

°"° 

S Khu 

dat 

hiêu 
van hóa 

o 

s ca 
quan, don 
vj, doanh 
nghip dat 
chuãn 

hóa 

S 

Väfl 

hoá 
cap 

So dat 
chuãn 

So nhà 
van hoá 

thôn, 
ban, to 
dan ph 

So dat 
. chuan 

, 
So to, 

dôi van 
ngh 
quân 

chiling 

S dôi 
th thao 
ca sr 

S san 
chai, 

bali tp 

13 2012 152.410 81,9 1.195 57,0 851 84,5 111 9 1.654 138 2.527 3.738 1.639 22,63 

14 2013 156.821 81,5 1.311 62,6 926 92,7 111 9 1.675 154 2.527 3.818 1.642 17,93 

15 2014 163.617 84,4 1.536 73,3 994 97,0 112 10 1.689 168 2.494 3.889 1.647 13,09 

16 2015 169.539 86,1 1.586 75,7 1.111 94,1 113 11 1.689 248 2.494 3.891 1.652 9,31 

17 2016 174.556 87,2 1.598 76,2 1.111 94,1 118 16 1.725 526 2.494 3.899 1.660 23,33 

18 2017 177.165 87,7 1.605 76,6 1.074 94,4 119 33 1.737 858 2.494 4.015 1.667 29,32 

19 2018 181.002 88,7 1.676 80,0 1.123 93,0 126 39 1.790 998 2.638 4.015 1.708 15,38 

20 2019 189.571 91,3 1.602 92,1 1.107 97,0 127 51 1.640 1.139 2.638 4.015 1.744 11,8 

* Ghi chñ: 

- Thirc hin Thông ti.r s 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/20 10 cüa Bt Van hóa, Th thao và Du ljch ye Quy djnh mâu ye 

to chi'rc, boat dông va tiêu chI cüa Trung tam Van hóa - The thao xã, t1r näm 2010 mâi dánh giá nba van hóa cap xâ dat  chuân. 

- Thirc hin Thông tr sé, 06/20 1 1/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 cilia B Van hóa, Th thao và Du ljch quy djnh mâu vêtô chilrc, 
hoat dông và tiêu chI cilia nhà van hóa - khu the thao thôn, tü näm 2011 mâi dánh giá nhâ van hóa thôn, bàn, to dan phô dat  chuân. 
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