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BÁO CÁO 

kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo và  

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020  

 

 Căn cứ nội dung Văn bản số 208/SLĐTBXH-XH ngày 10/3/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thanh tra việc thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện, như sau: 

 I. Công tác chỉ đạo 

 Hằng năm, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình giảm nghèo: Kế hoạch số 24/KH-SVHTTDL ngày 

24/3/2016; Kế hoạch số 33/KH-SVHTTDL ngày 14/4/2017; Kế hoạch số 51/KH-

SVHTTDL ngày 17/5/2018; Kế hoạch số 44/KH-SVHTTDL ngày 09/5/2019, Kế 

hoạch số 27/KH-SVHTTDL ngày 09/3/2020 trong đó chỉ đạo các đơn vị thuộc 

Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những gương vượt khó, cách làm hay, 

sáng tạo, có hiệu quả về công tác giảm nghèo; phong trào thi đua "Giảm hộ 

nghèo, tăng hộ khá giàu" thông qua các đội tuyên truyền lưu động, đội chiếu bóng 

lưu động, thiết chế văn hóa cơ sở... 

 II. Kết quả thực hiện 

 1. Công tác tuyên truyền 

 Trong 5 năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xuất bản và phát hành 

trên 10.000 cuốn Đặc san Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang trong đó có 

các tin, bài ảnh có nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về các chính sách xã hội; phát động Cuộc vận động 

sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Tuyên Quang năm 2019. Kết quả có 150 tác phẩm (35 ca khúc, 43 tiểu phẩm, 72 

bài thơ) tham gia dự thi, trong đó có nội dung về tuyên truyền giảm nghèo. 

  Tổ chức chiếu phim tuyên truyền về công tác giảm nghèo như: phóng sự "30a 

giảm nghèo bền vững", "Ngày mới trên bản Mông" tại các điểm chiếu phim thuộc 

các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào Mông cư trú với tổng số 693 

buổi chiếu, phục vụ trên 1.918 lượt người xem. Ngoài ra, tổ chức 7.635 buổi 

chiếu phim, thu hút 2.074.716 lượt người xem, trước các buổi chiếu lồng ghép nội 

dung tuyên truyền về công tác giảm nghèo. 
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  Tổ chức 09 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trong đó có các tiểu 

phẩm: tiểu phẩm chèo “Giàu giả, nghèo thật” tại huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương phục 

vụ trên 9.000 lượt người xem; các đội văn nghệ quần chúng xã, phường, thị trấn, 

thôn, bản, tổ dân phố tổ chức trên 3.200 buổi biểu diễn, phục vụ trên 100.000 lượt 

người xem. 

  Đội tuyên truyền lưu động 44 buổi với tiểu phẩm "Chuyện giảm nghèo" tại các 

điểm diễn thuộc 7/7 huyện, thành phố phục vụ trên 17.700 lượt người xem; Từ ngày 

15/9/2020 đến hết ngày 5/10/2020, tổ chức tuyên truyền tiểu phẩm "Bài toán bền vững 

của nhà nông" tại các xã: Thổ Bình, Phúc Yên, Xuân Lập (Lâm Bình);  Hà Lang, 

Trung Hòa (Chiêm Hòa); Trung Minh, Kim Quan (Yên Sơn); Lương Thiện, Bình Yên 

(Sơn Dương).   

 2. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo 

 Năm 2019, với kinh phí của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập huấn cho 206 

học viên là chuyên viên phụ trách Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” của Phòng Văn hóa và Thông tin; công chức văn hóa - xã hội xã, thị 

trấn; trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố thuộc huyện Na Hang và huyện Lâm 

Bình. Trong đó có nội dung tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 tại cấp 

xã, thôn, bản và hướng dẫn các loại mẫu, giấy đăng ký, danh sách, phiếu rà soát, 

biểu tổng hợp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm. 

  3. Kết quả kiểm tra huyện, thành phố theo sự phân công của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh 

 Theo quy định tại Điều 10 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo 

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 03/4/2017, từ năm 2017 đến năm 2020, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng phụ trách, theo dõi huyện Hàm Yên đã phối hợp 

với các cơ quan thành viên gồm: Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổ chức kiểm tra, 

thẩm định số liệu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Hàm Yên đối với 143 

hộ (89 hộ nghèo,54 hộ cận nghèo) thuộc 12 xã: Bạch Xa, Minh Dân, Minh 

Hương, Minh Khương, Phù Lưu, Bằng Cốc, Hùng Đức, Nhân Mục, thị trấn Tân 

Yên, Yên Lâm, Yên Phú, Đức Ninh, Yên Thuận, Tân Thành. Qua kiểm tra, số liệu 

rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của Ban Chỉ đạo cấp xã tương đối chính xác, trùng 

khớp với kết quả thẩm định rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của Đoàn kiểm tra. 

 4. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với vận 

động nhân dân tham gia thực hiện công tác giảm nghèo. Xây dựng, củng cố cơ sở 

vật chất văn hóa cấp xã, thôn, bản (nhà văn hoá, sân thể thao…) 

 Triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá", trọng tâm là hướng dẫn tổ chức đăng ký, xây dựng và bình xét 

danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, xóm, bản, tổ dân phố văn hoá", trong đó đề 

cao tiêu chí giảm nghèo bền vững, giúp đỡ những người có công, người có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn... Kết quả: 
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Stt Năm 

Số hộ đạt danh 

hiệu "Gia đình 

văn hóa" 

Tỷ lệ 

% 

Số khu dân cư đạt 

danh hiệu Khu dân 

cư văn hóa 

Tỷ lệ 

% 

1 2016 174.556 87,2 1.598 76,2 

2 2017 177.165 87,7 1.605 76,6 

3 2018 181.002 88,7 1.676 80,0 

4 2019 189.571 91,3 1.602 92,1 

5 2020 190.312 91,6 1.615 93,2 

 Đến nay, toàn tỉnh hiện có 132 NVH xã, phường, thị trấn, trong đó có 65 

NVH xã, phường, thị trấn đạt theo quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn; 1.640 NVH thôn, bản, tổ dân phố, trong 

đó có 1.139 NVH thôn, bản, tổ dân phố đạt theo quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 01 thư viện tỉnh, 05 thư 

viện huyện, 130 tủ sách trong nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; 2.638 tổ, đội văn 

nghệ quần chúng thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ 

trang; 138 tổ, đội văn nghệ quần chúng xã, phường, thị trấn; duy trì và thành lập 

mới trên 70 CLB hát Then - đàn Tính của dân tộc Tày, 06 CLB hát Páo Dung của 

dân tộc Dao, 13 CLB hát Sình Ca của dân tộc Cao Lan; 4.015 số đội thể thao cơ 

sở; trên 44.176 vận động viên cơ sở; 350 câu lạc bộ thể thao; 1.114 sân bóng 

chuyền, 139 sân bóng đá mi ni, 496 sân cầu lông, 29 sân quần vợt, 32 bể bơi và 

một số sân chơi bãi tập khác đáp ứng nhu cầu hoạt động thể thao của cán bộ, 

chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

 III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở thường xuyên động viên công chức, viên chức, 

người lao động trong toàn ngành khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực 

hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao, tổ chức thành công các sự kiện văn hoá, 

thể thao và du lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ, 

Tết của đất nước và các sự kiện chính trị của tỉnh. Thông qua hoạt động của hệ 

thống thiết chế văn hóa cơ sở, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về các chính sách xã hội đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nhất là 

các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

 2. Hạn chế 

 Số buổi tuyên truyền theo chuyên đề chưa nhiều; công tác tuyên truyền chủ yếu 

thực hiện lồng ghép trong các nhiệm vụ chính trị của địa phương nên còn hạn chế. 
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 3. Một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo 

 - Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng, ý nghĩa của việc giảm nghèo; các 

chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền 

vững đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với công tác 

giảm nghèo. 

- Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục vận động ủng hộ vật chất cho 

các hộ nghèo, các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh./. 

 
Nơi nhận:                                                       
- Sở LĐ-TB&XH (T/h);   
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NSVHGĐ (Xiêm). 

                                                                                                  

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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