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KẾT LUẬN  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) 

về chuyên ñề “Tiếp tục ñẩy mạnh và ñưa phong trào “Toàn dân ñoàn kết 
xây dựng ñời sống văn hóa” ñi vào thực chất” 

------ 
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo chuyên 
ñề “Tiếp tục ñẩy mạnh và ñưa phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời 

sống văn hóa” ñi vào thực chất” của Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo số 167/BC-

UBND, ngày 29/8/2014); ñồng thời, nhấn mạnh một số vấn ñề sau: 

I- Về tình hình và kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân ñoàn kết 
xây dựng ñời sống văn hóa” trên ñịa bàn tỉnh 

 Thời gian qua, phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn 
hóa” ñã ñược các cấp, các ngành ñẩy mạnh triển khai, ñược ñông ñảo nhân dân 
và cán bộ, ñảng viên trong tỉnh hưởng ứng; nhất là từ khi gắn phong trào với 
việc “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh” và phong trào 
“Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, tạo ñược phong trào thi ñua 
khá ñều khắp và bước ñầu ñạt ñược một số kết quả quan trọng. Nổi rõ là: 

- Quyền làm chủ của nhân dân ñược phát huy ngày càng tốt hơn; trách 
nhiệm của công dân ñối với cộng ñồng dân cư ngày càng ñược nâng lên; truyền 
thống văn hóa tốt ñẹp ñược duy trì, giữ gìn và phát huy; tình làng nghĩa xóm, 
khối ñoàn kết trong nhân dân ñược tăng cường. 

- Môi trường văn hóa ở khu dân cư, các cơ quan, ñơn vị từng bước ñược 
hình thành; ñời sống văn hóa của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức  
từng bước ñược cải thiện. Bộ mặt các ñịa bàn dân cư, các cơ quan, ñơn vị từng 
bước ñược nâng cấp; số thôn, khu phố có trụ sở sinh hoạt và sân thể thao ngày 
càng nhiều hơn (trên 86% thôn, khu phố có trụ sở), nhiều gia ñình, cơ quan, ñơn 
vị ñược công nhận ñạt chuẩn văn hóa và nếp sống văn minh(1). 

                                                
(1) Năm 2011, toàn tỉnh có 227.478/268.230 hộ ñạt danh hiệu “Gia ñình văn hóa” (chiếm 

84,8%); có 337 thôn, khu phố ñạt danh hiệu “Thôn - khu phố văn hóa” (chiếm 47,8%) và có 1.505/1.638 
cơ quan, ñơn vị ñược công nhận danh hiệu ñạt chuẩn “nếp sống văn minh” (chiếm 91,9%); dự kiến 
năm 2014 có 243.000 hộ ñạt “Gia ñình văn hóa”, tăng 15.522 hộ (6,8%), có 422 “Thôn - khu phố văn 
hóa” (chiếm 59,8% so với tổng số thôn, khu phố toàn tỉnh), tăng 85 thôn - khu phố văn hóa và có 1.580 
cơ quan, ñơn vị ñạt chuẩn “nếp sống văn minh”, tăng 75 ñơn vị so với năm 2011. 
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Những kết quả ñạt ñược từ phong trào ñã góp phần tích cực xây dựng con 
người, xây dựng môi trường văn hóa, thúc ñẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ gìn 
an ninh trật tự, hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở ñịa phương, ñơn vị. 

Tuy nhiên, trên thực tế, kết quả ñạt ñược của phong trào chưa ñều khắp 
trên tất cả các ñịa bàn, các ñơn vị; một số mặt thiếu vững chắc. Đáng chú ý là 
việc xem xét công nhận danh hiệu “Khu phố, thôn văn hóa”, “Đơn vị có nếp 
sống văn minh” ở không ít nơi còn mang tính hình thức, nặng thành tích; nhiều 
khu phố, thôn ñã công nhận ñạt chuẩn văn hóa nhưng vẫn tồn tại không ít yếu 
kém, một số tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, một số vấn 
ñề bức xúc trong cuộc sống của cộng ñồng chưa ñược giải quyết có hiệu quả,… 

II- Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thời gian ñến 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải 
pháp thể hiện trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình tổ chức triển 
khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ấy, cần lưu ý một số mục tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp sau ñây: 

1. Mục tiêu chung: Trên cơ sở quán triệt và triển khai tốt Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
Việt Nam ñáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ñất nước”, tiếp tục dấy lên mạnh 
mẽ và ñều khắp, ñi ñôi với tập trung củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng 
và ñưa phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” ñi vào thực 
chất, gắn với ñẩy mạnh các phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông 
thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

2.1. Phấn ñấu ñến năm 2015: 

- Đối với vùng ñồng bằng:  

+ Có 70% nhà văn hóa và khu thể thao xã, 70% nhà văn hóa và khu thể 
thao thôn ñạt chuẩn theo quy ñịnh;  

+ Có 75% gia ñình ñược công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia ñình 
văn hóa”; 

+ Có 65% thôn, khu phố ñược công nhận “Thôn, khu phố văn hóa”; 75% 
cơ quan, trường học và 70% doanh nghiệp, bệnh viện ñạt chuẩn văn hóa; 

+ 14,3% xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 20% phường, thị trấn ñạt 
chuẩn văn minh ñô thị. 

- Đối với vùng miền núi, hải ñảo: 

+ Có 40% nhà văn hóa và khu thể thao xã, 40% nhà văn hóa và khu thể 
thao thôn ñạt chuẩn theo quy ñịnh;  
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+ Có 50% gia ñình ñược công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia ñình 
văn hóa”; 

+ Có 40% thôn, bản, khu phố ñược công nhận “Thôn, bản, khu phố văn 
hóa”; 60% cơ quan, trường học, doanh nghiệp và bệnh viện ñạt chuẩn văn hóa; 

+ 24% xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và 15% thị trấn ñạt chuẩn văn 
minh ñô thị. 

2.2. Phấn ñấu ñến năm 2020: 

- Tiếp tục củng cố về chất lượng; nâng cao tỷ lệ các chỉ tiêu ñạt ñược 
trong giai ñoạn 2011 - 2015. 

- Có 50% xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 50% phường, thị trấn ñạt 
chuẩn văn minh ñô thị. 

- Có 100% thôn, khu phố ở vùng ñồng bằng và 60% thôn bản ở miền núi, 
hải ñảo có nhà văn hóa và khu thể thao thôn, bản ñạt quy ñịnh.   

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, ñảng viên 
và nhân dân hiểu rõ mục ñích, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây 
dựng ñời sống văn hóa”, khẳng ñịnh chủ thể xây dựng ñời sống văn hóa ở cơ sở 
là nhân dân ở từng ñịa bàn dân cư, là cán bộ, công chức, viên chức, tập thể lao 
ñộng ở từng cơ quan, ñơn vị; từ ñó, mỗi người, mỗi gia ñình, mỗi tập thể lao 
ñộng nêu cao ý thức tự giác, ñoàn kết và thi ñua xây dựng gia ñình, khu phố 
(thôn), cơ quan, ñơn vị ñạt tiêu chuẩn văn hóa. Cán bộ, ñảng viên, ñoàn viên, hội 
viên, công nhân, viên chức Nhà nước phải phát huy vai trò tiền phong, gương 
mẫu thực hiện phong trào. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo rà soát những nội dung của phong trào 
“Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” ñể có sự ñiều chỉnh, bổ sung 
phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế, xây dựng bộ tiêu chí khung theo hướng: 

+ Khu phố, thôn văn hóa phải phấn ñấu xây dựng môi trường văn hóa, 
quan hệ xã hội lành mạnh, quyền làm chủ của nhân dân, trách nhiệm ñối với 
cộng ñồng và những giá trị truyền thống tiếp tục ñược giữ vững và phát huy; xây 
dựng khu phố, thôn xanh - sạch - ñẹp. 

+ Cơ quan, ñơn vị văn hóa phải phấn ñấu xây dựng môi trường văn hóa 
lành mạnh; trọng tâm là thực hiện kỷ cương, dân chủ, ñoàn kết, thực hiện tốt văn 
hóa trong giao tiếp, ứng xử; gương mẫu thực hiện các quy ñịnh về nếp sống văn 
minh; xây dựng khuôn viên cơ quan, doanh nghiệp xanh - sạch - ñẹp. 

- Trên cơ sở những nội dung, tiêu chí khung, căn cứ vào ñặc ñiểm tình 
hình và yêu cầu, nhiệm vụ từng nơi, cấp ủy huyện, thị, thành phố, các ñảng ủy 
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trực thuộc Tỉnh ủy lãnh ñạo việc cụ thể hóa thành những nội dung cụ thể, sát 
hợp, ñưa ra nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức ở từng khu phố, thôn, từng 
cơ quan, ñơn vị ñể bàn bạc, thống nhất theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở ñể triển 
khai thực hiện. 

- Việc xét, công nhận “Gia ñình văn hóa”, “Khu phố, thôn văn hóa”, cơ 
quan ñơn vị có “Nếp sống văn minh” phải ñảm bảo tiêu chuẩn, ñúng thực chất 
không chạy theo thành tích. 

+ Những khu phố, thôn ñạt ñược kết quả cao hơn so với mặt bằng chung, 
là những ñiển hình tiên tiến, nêu gương, ví dụ: Khu phố, thôn không có các loại 
tệ nạn xã hội, không còn hộ nghèo, không có người vi phạm luật lệ giao thông… 
ñược xem xét, công nhận danh hiệu “Khu phố, thôn văn hóa tiêu biểu”. 

+ Những gương tốt, những cách làm hay trong phong trào cần phải ñược 
phát hiện và nhân rộng kịp thời. 

+ Hàng năm khu phố, thôn tổ chức “Ngày hội Đại ñoàn kết toàn dân tộc ở 
khu dân cư”, 01 năm/1 lần cấp xã, 05 năm/02 lần cấp huyện và ñảng ủy trực 
thuộc, 05 năm/1 lần cấp tỉnh sơ kết phong trào nhằm tuyên dương, khen thưởng, 
phát huy những gương ñiển hình ñể thúc ñẩy phong trào. 

- Các cấp ủy cần tăng cường ñúng mức công tác lãnh ñạo, thường xuyên 
kiểm tra, ñôn ñốc, ñộng viên phong trào. Đưa kết quả lãnh ñạo phong trào “Toàn 
dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” vào tiêu chí ñể ñánh giá tổ chức cơ sở 
ñảng hàng năm. 

- Rà soát, củng cố Ban Chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng 
ñời sống văn hóa” và ñội ngũ cán bộ tham mưu ở các cấp trong tỉnh ñủ sức làm 
tốt công tác chỉ ñạo, tham mưu lãnh ñạo phong trào. Ủy ban nhân dân các cấp 
ñảm bảo kinh phí phục vụ hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo. 

4. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch theo dõi việc thực hiện Kết luận này. Định kỳ, báo cáo kết quả 
thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy ñể theo dõi, chỉ ñạo./. 

 

Nơi nhận:                                        
- Đảng ñoàn Hội ñồng nhân dân tỉnh; 
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, ñoàn thể tỉnh;  
- Các huyện, thị, thành ủy và ñảng ủy trực thuộc; 
- Các ñồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
 

   T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

  
 

(ñã ký, ñóng dấu) 

 
 
 

 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 
 


