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BAO CÁO
Kt qua thirc hin Ngh quyt s 46-NQ/TU ngày 20/10/2017
cüa Ban Thirirng vi Tinh üy v tang ctrô'ng lãnh d.o thirc hin cong tác
giãm nghèo trên dja bàn tinh dn nãm 2020

Can cü ni dung Van ban s 98 1/SLDTBXH-TB)(H ngày 07/9/2020 cüa Si
Lao dng - Thrnmg binh và XA hi ye vic báo cáo két qua thrc hin Nghj quyt
so 46-NQ/TU ngày 20/10/20 17 cüa Ban Thithng vi Tinh üy ye tang cung lãnh
dao thirc hin cong tác giâm nghèo trên dja bàn tinh den näm 2020, Si Van hoá,
The thao và Du ljch báo cáo ket qua th1rc hin nhu sau:
I. Cong tác chi dio
Hang näm, So Van boa, Th thao và Du ljch ban hành K hoach trin khai
thirc hin Chuang trInh giàm nghèo: Kê hoach so 24/KH-SVHTTDL ngày
24/3/2016; Kê hoach so 33/KH-SVHTTDL ngày 14/4/2017; Ké hoach so 51/KHSVHTTDL ngày 17/5/2018; Kê hoach so 44/KH-SVHTTDL ngày 09/5/2019, Kê
hoach so 27/KH-SVHYFDL ngày 09/3/2020 trong do chi dao các dan vi thuc
SO, PhOng Van boa và Thông tin, Trung tam Van hóa, Truyên thông và The thao
huyn, thành phô day manh cOng tác tuyên truyên chñ tnrang, duOng lôi cUa
Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuOc, nhüng guong vuqt khó, each lam hay,
sang tao, có hiu qua ye cong tác giãm nghèo; phong trào thi dua "Giàm h
nghèo, tang h khá giàu" thông qua các di tuyên truyên liru dng, di chiêu bong
liru dng, thiêt chê van hóa Co sO...
II. Kt qua thic hin
1. Cong tác tuyên truycn
Trong 5 näm qua, SO Van hóa, Th thao và Du ljch xut bàn và phát hành
trên 10.000 cuôn Dc san Van hoá, The thao và Du ljch Tuyên Quang trong do Co
các tin, bài ánh có nti dung tuyên truyên chü trircrng, duOng lôi cüa Dãng, chInh
sách, pháp 1ut cüa Nhà rnrOc ye các chInh sách xã hi; phát dng Cuc vn dng
sang tác ca khOc, tiêu phârn, tho tuyên truyên ye xây dirng nông thôn mói tinh
Tuyên Quang näm 2019. Két qua có 150 tác phâm (35 ca khjc, 43 tiéu phám, 72
bài thcr) tham gia di,r thi, trong dO cO ni dung ye tuyên truyên giàm nghèo.
Trung tam Phát hành phim và Chiu bong, chiu 1ng ghep phim phóng sir
"30a giãm nghèo ben vctng", "Ngày mOi trên bàn Mông" tai các diem chieu phim
thuc các xã, thôn, bàn vüng sâu, vilng xa, vüng dOng bào Mông cu tri1 vOi tong
s 693 buôi chiêu, phitc vi tren 1.918 luçrt nguOi xem. Ngoài ra, to chüc 7.635
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bui chiu phim, thu hut 2.074.716 1uçt nguii xem, truóc các bui chiu 1ng
ghép ni dung tuyên truyên ye Cong tác giàm nghèo.
Doàn Ngh thut dan tc tinh t chrc 09 bué,i biu din ti&i ph.m chèo
"Giàu giá, nghèo that" tui huyn: Chiêm Hóa, San Duccng phiic vi tren 9.000 lucit
ngithi xem; các di vn ngh quãn chi'ing xâ, phng, thj trn, thôn, b, t dan ph
to chüc trên 3.200 buôi biêu diên, phic vi trén 100.000 hrçit ngithi xem.
Trung tam Vn hóa tinh, t chirc 44 buti tuyên truyn tiu phm "Chuyn
giãm nghèo" ti các diem din thuc 7/7 huyn, thành ph phiic vi trên 17.700 krçit
ngu&i xem; dir kiên ttr ngày 15/9/2020 den hét ngày 5/10/2020, to chüc tuyen truyn
tiêu phãm "Bài toán ben vCthg cüa nhà nOng" ti xã: Thô Bmnh, Phüc Yen, Xuãn Lp
(Lam Binh); xã: Ha Lang, Tnmg Hôa (Chiêm HOa); Trung Minh, Kim Quan (Yen
San); xã: Lucing Thin, BInh Yen (San Duang).
2. Hoz1 dng trigiáp, giáp döxâ nghèo, h nghèo, h3 cIn nghèo
TIch crc thc hin các hoat dng nhân dto, tü thin. Näm 2016, Sâ Van
hoá, The thao và Du ljch phôi hqp vâi Cong doàn B Van hoá, Th thao và Du
ljch xây drng Nba tmnh nghTa m Vit Nam anh hung t,i thôn Toa, xä Minh
Thanh, huyn San Dixang (Irl giá trên 200 triu dong). Mua qua cho Doàn vien
cong doàn có hoàn cành khó khãn tü Qu tInh nghia (gan 6 triu dông); üng h 8
chiêc xe dp cho các hçc sinh nghèo vuçit khó ti thôn Mói, xã minh Thanh,
huyn San Dircing (trj giá gán 10 triu dong); tng 50 suât hçc bong (trj giá 300
nghln dóng/suát) và 1 bt sách cong ngh (trj giá 1,5 triu dóng cho hoc sinh
nghèo vüng ATK den trumg; tang 1 suât qua cho gia dInh h nghèo có hoàn cãnh
khó khn ti thôn Tan Lip, xã Tan Trào, huyn San Duang (frj giá 2 triu dng).
Nàm 2017, mua qua cho 11 h gia dInh Cong chüc, viên chuc có hoàn cánh khó
khan nhân dip Têt Nguyen dan Dinh Du 2017, vi tong so tiên 6.160.000 dông.
Näm 2018, t.ng qua cho 16 em h9c sinh và 10 h gia dInh có hoàn cânh kho khän
tai xã Tan Trào, huyn San Duang (trj giá 500 nghln dông/suát); to chüc trao
tang 10 xe dp cho h9c sinh có hoàn cánh khó khän ti xä NhU Han, huyn Yen
San; phôi hçip tO chuc thäm khám bnh, tu van, cap phát thuOc mien phi cho 51
h nghèo yj 128 luvt nguxi trên dja bàn xã Phüc Thjnh, huyn Chiêm Hóa; phôi
hçip h trçir gà giông yà thirc an chàn nuOi cho các h gia dInh có hoàn cânh khó
khan, trj giá gn 10 triu dOng t.i xà Phü Lam, huyn Yen San. Näm 2019, h trçl
11 h gia dInh cOng chuc, vien chuc có hoàn cành khó khän, trj giá trén 1.000.000
dng/h; chü trI, phi hqp to chuc Chuang trInh tInh nguyen he nàm 2019 ti xa
Yen Thun, huyn Ham Yen v&i chui các hot dng nhi.r: Thäm khám bnh và
cp phát thuc min phi cho han 300 liiqt ngiiñ dan thuc các h gia dinh chinh
sách và h nghèo; lam 50m2 mái ton yà 90m2 san be tOng; tang 500 quyên y hoc
sinh yà 8 chic xe dp cho h9c sinh có hoàn cành khó khän yuan len trong h9c
tap. Näm 2020, phôi hçip to chüc Chuang trInh tInh nguyen he nám 2020 ti xa
Xuân Lip, huyn Lam BInh vâi chui các hoat dng nhi.r: Tham khám bnh và
cp phát thuic min phi cho han 200 luçit ngui dan thuc các h gia dInh chinh
sách yà hO nghèo; xây dirng cOng trInh thäp sang di.r&ng que; tng 01 may 1c
nuóc và 500 quyn vô yà d dung hçc tp cho hçc sinh có hoân cânh khó khän.
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3. KIt qua kiêm fra huyn, thành ph6 theo srphân cong cüa Uy ban nhân
dan tinh và Ban Clii dio tinh
Theo quy djnh t?i Diu 10 Quy ch hot dng cüa Ban Chi dao các Chirng
trInhmiic tiêu quôc gia tinh Tuyên Quang giai don 2016 - 2020 ban hành kern theo
Quyêt djnh 01/QD-BCD ngày 03/4/2017, tr nãm 2017 den nàm 2019, SO Van hóa,
The thao và Du ljch - To truOng phi trách, theo dôi huyn Ham Yen dã phôi hçrp
v&i các cci quan thành viên gôm: SO Giao thông V.n tâi, Cong an tinh, Hi Lien
hip Phi,i nft tinh, Ban Di dan tái djnh cii thüy din Tuyên Quang to chüc kiêm tra,
thâm djnh
rà soát h nghèo, h cn nghèo cüa huyn Ham Yen dOi vOi 124
h (76 h5 nghèo, 48 h5 cn nghèo) thuc 12 xä: Btch Xa, Minh Dan, Minh
Hucing, Minh Khuong, PhU Lixu, Bang Côc, Hung ?irc, Nhân Miic, thj trân Tan
Yen, Yen Lam, Yen Phü, Dirc Ninh. Qua kiêm tra,
rà soát h nghèo, h cn
nghèo cüa Ban Chi do cap xà twng ctôi chInh xác, trüng khOp vOi kêt qua thârn
djnh rà soát h nghèo, h c.n nghèo cüa Doàn kiêrn tra.
so

so lieu

so lieu

4. Phong trào "Toàn dan doàn kit xây drng dô'i sEng van hóa" gáii
vn
d3ng nhân dan tham gia thyc hin cong the giám nghèo. Xây drng, cüng cô co'
vit chat van hóa ctp
thôn, ban (nhà van hoá, san the thao...)
voi

so

xa,

Trin khai thirc hin có hiu qua Phong trào "Toàn dan doàn kt
dirng
d&i s6ng van hoá", trçng tam là hixOng dan to chirc däng ks',
dirng và bInh xét
danh hiu "Gia dInh van hoá", "Thôn, xóm, bàn, to dan phô van hoá", trong do de
cao tiêu chi giãm nghèo ben vüng, giüp d nhüng ngixOi có cOng, ngixOi có hoàn
cãnh dtc bit khO khän... Kêt qua:
xay

xay
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2018
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2019

189.571
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1.602

92,1
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Dn nay, toàn tinh hin có 127 xã, phuOng, thj trn có Trung tam Van hóa,
The thao, trong do cO 51 Trung tam Van hóa, The thao xã, phuOng, thj trân dt
chuân theo quy djnh cüa B Van hóa, The thao và Du ljch gän vOi tiêu chI xây
drng nông thôn mOi ('dgt 4O,2%); 1.640 thOn, bàn, to dan phO có nhà van hóa khu the thao, trong do 1.139 nhà van hóa - khu the thao thôn, bàn dt chuân theo
quy djnh cüa B Van hóa, The thao và Du ljch (dat 65%); 134 tü sách trong nhà
phuOng, thj trân; 663 tü sách pháp 1ut (446 tü sách pháp luât co
van hóa
xà); 138 di van ngh quân chüng xA,
quan, don vj; 217 tü sách pháp 1ut
to,
di
van
ngh
quân
chüng thOn, bàn, tO dan phO, co
phu&ng, thj trãn; 2.638
trang; 4.0 15 sO di the thao cci sO; trên
quan, trtthng hçc, don vj 1%rc lisçing
xa,

cap

vu
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44.176 v.n dng viên cc sOr; 350 câu 1tc b th thao; 409 san bong chuyn, 305
san bong dá, 686 san câu lông; 29 san quân vç't và mt so san choi bài tp khác
dáp üng nhu câu hoat dng the thao cUa can b, chiên s5' vâ nhân dan các dan tc
trên dja bàn toàn tinh.
lU. Dánh giá chung
1.U'udiêm
Dãng uS', Ban Giám dc Sâ thu&ng xuyên dng viên cong chüc, viên chüc,
ngi.thi lao dng trong toàn ngành khäc phiic khó khan, tp trung triên khai thirc
hién tot nhiêm vl:i ké hoach dixyc giao, to chüc thành cOng các sr kin van hoá,
the thao và du ljch phgic v11 nhim vi chInh trj, chào mi'mg kS' nim các ngày L,
Têt cüa dat nithc và các sir kin chInh trj cüa tinh. Thông qua ho.t ctng cüa h
thông thiêt chê van hóa c sâ, ngành van boa, the thao và du ljch dã thirc hin tOt
cong tác tuyên truyên chü trtrmg, &thng lôi cüa Dãng, chinh sách, pháp lu,t cüa
Nha nuâc ye các chInh sách xã hi den toàn the nhân dan trên dja bàn tinh nhât là
các dja bàn vüng sâu, v1ng xa, vüng dông bào dan tc thiêu sO.
2. Hin ch
S bui tuyên truyn theo chuyên d chua nhiu; cong tác tuyên truyn chü yu
thirc hin lông ghép trong các thim vii chmnh trj cüa dja phuGng nên cOn hn chê.
3. Mt s giãi pháp chü yu tip tile thirc hin trong nhüng Ham tip theo
- Tip tiic chi dto các &n vj thuc Sâ, PhOng VAn hóa và Thông tin, Trung
tam VAn hóa, Thông tin và The thao huyn, thành phô, day mtnh cOng tác tuyên
truyên, nâng cao nhn thüc và tam quan tr9ng, S' nghTa cüa vic giâm nghèo; các
chü trucmg cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nixic ye giãm nghèo ben
vtrng den các tang lap nhân dan trên dja bàn toàn tinh.
- Tang cuOng cong tác tharn mini, hiiàng dan, don dc, kirn tra vic thc
hin Phong trào "Toàn dan doàn kêt xây drng di song vAn hOa" gAn vOi cOng tác
giãm nghèo.
- Ngành vAn boa, th thao và du 1ch tip tiic 4n dng üng h 4t cht cho
các h nghèo, các em hçc sinh nghèo vu'çrt khó trên dja bàn tinh./.
Nui n/i n:
- Si LD-TB&XH (b/c);
- Länh dao S;
- Luu: VT, NSVHGD. (Xiêm)
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