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TRONG SỐ NÀY 
 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 

Phát triển kinh tế phải đi kèm với sự gìn 

giữ và phát huy bản sắc văn hóa. (Tr.1) 

cinet.vn  
 

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 

Phấn đấu để phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong 

trào nòng cốt trong các phong trào thi đua 

yêu nước. (Tr.3) 

Tùng Linh  

 

 (Dự thảo) Báo cáo tổng kết phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018. (Tr.6) 

Ban chỉ đạo Trung ương phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”       
 

Xây dựng phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi 

vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả 
 

 Để phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào 

chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. (Tr.16)            

                  TS. Nguyễn Thị Linh Giang 
 

 Từng bước đổi mới nâng cao chất 

lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”. (Tr.20) 

Mai Tuyết 
 

 Một số giải pháp truyền thông về 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” trong kỷ nguyên cách 

mạng công nghiệp 4.0. (Tr.21)                                  

      Lê Thị Thảo 
 

 Xây dựng đời sống văn hóa tại 

các tỉnh miền núi phía Bắc. (Tr.24)                                 

Nguyễn Thu Hiền 
 

 Xây dựng đời sống văn hóa 

vùng biên giới, biển, đảo. (Tr.25)                                 

Nguyễn Thu Hiền  
             

 Xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở ở vùng dân tộc thiểu số Tây Nam 

Bộ. (Tr.26)                                  

Võ Công Nguyện 
  

Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” tại 

tỉnh Sơn La   
 

 (Trích) Báo cáo Kết quả thực 

hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết                  

xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018. 

(Tr.31)                                  

    Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 
 

 Xây dựng đời sống văn hóa 

lành mạnh trong xã hội góp phần 

phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên 

lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Sơn La. 

(Tr.37)                           

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Sơn La 
 

 Sơn La đưa phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” đi vào chiều sâu. (Tr.43)                           

 Quàng Liên 
 

 Huyện Mộc Châu với phong 

trào xây dựng gia đình văn hóa. (Tr.44)                          

 Quàng Liên 

 
 



Lời giới thiệu 
  

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng; 

những cơ sở của xã hội có kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện 

phát triển được, xã hội thế nào thì văn hóa thế ấy. Nhưng mặt khác, đến lượt mình, văn 

hóa là động lực của sự phát triển xã hội, phát triển kinh tế; văn hóa phải soi đường cho 

quốc dân đi”. Ba mươi năm đổi mới dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, đất nước ta đã giành 

được những thành tựu vô cùng to lớn và đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu 

rộng trên tất cả các lĩnh vực, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn. Trước thực 

tế đó, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về văn hóa, trọng tâm là xây dựng 

đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường văn hóa, con người văn hóa có bản lĩnh chính 

trị vững vàng, có đời sống văn hóa nhân văn, phong phú, đấu tranh chống các biểu hiện 

tự diễn biến, tự chuyển hóa, chống diễn biến hòa bình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu không 

còn phù hợp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Đảng và Nhà 

nước xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm vận động người dân phát 

huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát 

triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, làng, thôn, ấp, 

bản; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Phong trào ra đời như một luồng gió mới 

tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, trở thành một phong trào tổng hợp gắn kết chặt chẽ 

các ngành, lĩnh vực, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng tự nguyện thực 

hiện. Tuy nhiên, trong những năm qua việc thực hiện phong trào còn gặp nhiều khó 

khăn, thách thức: Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò 

của phong trào. Ở một số nơi việc thực hiện phong trào còn mang tính hình thức, đi liền 

với đó là chất lượng hoạt động văn hóa chưa cao, chưa đồng đều giữa các vùng miền, 

kết quả đạt được chưa bền vững… Từ thực tế trên, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được 

Trung ương chỉ đạo thực hiện toàn diện như một giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao ý 

thức của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và người dân về mục đích, ý nghĩa 

của phong trào trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, xây dựng nhân 

cách, đạo đức con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đảm 

bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội với xây dựng đời sống văn hóa, môi trường 

văn hóa trong tình hình mới.   

Nhằm thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào 

chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn 

đọc Thông tin khoa học chuyên đề: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

- Hiệu quả từ một phong trào.  

Trân trọng giới thiệu! 

 
                                                                                    BAN BIÊN SOẠN 
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THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ PHẢI ĐI KÈM VỚI SỰ GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA 
 

“Chúng ta cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa 
soi đường quốc dân đi”. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc làm cho văn hóa trở thành động lực, nền tảng tư tưởng, 
tinh thần của xã hội. Chăm lo bồi dưỡng, phát triển người Việt Nam đủ sức khỏe, 
có văn hóa, đủ bản lĩnh để hội nhập trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay”. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị trực 
tuyến tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 
2000 - 2018” được tổ chức ngày 21/9 tại Hà Nội.  

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung 
ương phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; lãnh đạo các ban, bộ, ngành 
Trung ương; bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và 15.000 đại biểu tại 
các điểm cầu trên cả nước. 

Nét văn hóa truyền thống của dân tộc     
Biểu dương sự nỗ lực và những thành tích đạt được của các ngành, các cấp từ 

Trung ương đến địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào “Toàn dân xây dựng đời 
sống văn hóa là một chủ trương lớn, giải pháp quan trọng về xây dựng văn hóa Việt 
Nam với mục tiêu chung là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, đời sống văn 
hóa phong phú, tinh thần đoàn kết và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

Thủ tướng đánh giá, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, từng 
gia đình, từng dòng tộc... 18 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” đã thực sự trở thành cuộc vận động văn hóa lớn và nhận được sự ủng hộ đông 
đảo của các tầng lớp nhân dân. “Đây là sợi dây gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc 
vận động trên toàn quốc”, Thủ tướng nói và nhận xét phong trào đã phát triển mạnh mẽ, 
có tác dụng tích cực, đặc biệt là việc xây dựng gia đình văn hóa với những truyền thống 
tốt đẹp “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Theo Thủ tướng, đây là yếu tố 
quan trọng để giáo dục truyền thống gia đình, dòng tộc, góp phần duy trì các “tế bào” 
của xã hội lành mạnh, văn minh. 

Bên cạnh đó, phong trào đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, các truyền thống văn hóa 
tốt đẹp của cha ông được phát huy, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ 
trồng cây” được đề cao, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng về cội nguồn, “tương 
thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” được phát triển sâu rộng, phong phú, sinh động. 
Đặc biệt tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, thương yêu giúp đỡ, quan tâm lẫn 
nhau trong từng thôn xóm, bản làng, khu phố... Đây là nét văn hóa, truyền thống đáng 
quý của dân tộc, Thủ tướng nhấn mạnh.     

Thủ tướng cũng nhìn nhận, phong trào này đã lan tỏa, trở thành động lực với tinh 
thần tự nguyện đóng góp sức người, sức của trong xây dựng quê hương đất nước, xây 
dựng nông thôn mới. Nhiều tấm gương tốt, người tốt, việc tốt được tôn vinh, nhiều mô 
hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng đời sống văn hóa được nhân rộng. 

“Qua thực hiện phong trào, chúng ta có 1.200.000 gương người tốt, việc tốt. Khi có 
một em bé, một phụ nữ khi gặp tai nạn giao thông nhiều người xắn tay áo giúp đỡ, lấy 
phương tiện chở đến bệnh viện” - Thủ tướng nêu ví dụ.   
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Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng vì qua phong trào, đã xây dựng được đội ngũ cán 
bộ từ Trung ương đến cơ sở tâm huyết, trách nhiệm để đưa chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa đi vào thực tiễn. 
Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao những cá nhân, nghệ sỹ, trưởng tộc, nhiều gia đình, 
trưởng thôn, trưởng bản... có nhiều đóng góp cho phong trào.   

Huy động sức mạnh tổng hợp 
Tuy nhiên đề cập đến những bất cập, yếu kém trong thực hiện phong trào, Thủ 

tướng chỉ rõ một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của 
phong trào, chưa sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo những công việc triển khai, thực 
hiện phong trào. Ở một số nơi việc thực hiện phong trào còn mang tính hình thức, nặng 
về số lượng, nhẹ về chất lượng. Đặc biệt là trong nhận thức còn cho rằng việc thực hiện 
phong trào này là của riêng mình, riêng ngành văn hóa chứ không phải của các cấp, của 
cộng đồng, của toàn dân. 

Công tác phối hợp trong triển khai, thực hiện phong trào thiếu chặt chẽ, chưa rõ 
nhiệm vụ được phân công nên chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo có một số nơi 
chưa cao, chưa toàn diện. Năng lực tổ chức công việc của nhiều cán bộ phong trào cũng 
hạn chế; việc dành nguồn lực cho hoạt động của phong trào tại các cấp gặp nhiều khó 
khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu. Đi liền với đó là chất lượng hoạt động văn hóa chưa 
cao, chưa đồng đều giữa các vùng miền, kết quả đạt được chưa bền vững. 

“Lo kinh tế là cần thiết và quan trọng nhưng không lo xây dựng văn hóa thì xã hội 
sẽ không còn ý nghĩa. Kinh tế phải đi kèm với sự gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa” -  
Thủ tướng nêu rõ.    

Để thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”, Thủ tướng đề nghị cần phải xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cả cấp độ 
Quốc gia, ở địa phương, cơ sở, trong cộng đồng dân cư, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Tôn vinh đề cao những phẩm chất tốt đẹp, cao thượng, nhân văn bên cạnh đó cần 
đấu tranh, phê phán, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, trái đạo lý để xây 
dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân và là nhiệm vụ bao trùm và lâu dài. Phải 
huy động được sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện, Thủ tướng quán triệt 
tại hội nghị. 

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” cần xây dựng kế hoạch phối hợp với các bộ, ngành Trung ương 
và địa phương triển khai thực hiện toàn diện phong trào; đổi mới nội dung, phương thức 
theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn có trọng tâm, trọng điểm. Dành thời 
lượng cần thiết trong tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa”, nhân rộng những mô hình tốt (dòng tộc, gia đình, thôn, huyện, khu phố...).  

Thủ tướng đề nghị phát huy lối sống “mỗi  người vì một người, một người vì mọi 
người” nhất là vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp. Có cách nghĩ, cách làm 
sáng tạo, kịp thời bổ sung những giải pháp phù hợp trong thực hiện phong trào của mỗi 
vùng miền. Thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận 
các gia đình văn hóa theo đúng quy định để nâng cao chất lượng các gia đình văn hóa, 
phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện trong cộng đồng xã hội. Khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ đóng góp cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa”.  
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Cấp ủy, chính quyền các cấp dành nguồn lực và thời gian cho việc xây dựng và 
phát triển phong trào cũng như giữ gìn, xây dựng nền văn hóa nói chung trong thời gian 
tới.           

Trên 1.200.000 gương người tốt, việc tốt 
Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2018”, phong trào này luôn nhận được sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân. 
Phong trào đã diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước khác, trở 
thành động lực mạnh mẽ, xây dựng những cá nhân, tập thể, gia đình, làng xóm, cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phấn đấu theo tiêu chuẩn con người Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo dựng diện mạo mới trong 
xây dựng và phát triển đất nước, gắn kết chặt chẽ các nội dung phong trào với thực hiện 
Nghị quyết số 33/NQ-TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đấu tranh có hiệu quả trước âm mưu thủ 
đoạn “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của 
các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

Qua 18 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, 
nhân rộng. Qua các giai đoạn sơ kết, tổng kết phong trào đã có trên 1.200.000 gương 
người tốt, việc tốt; 19.064.069/22.236.778 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 
69.024/106.382 hiện được công nhận làng, thôn, ấp, bản, nhiều cá nhân, tập thể đã có 
thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng động viên kịp thời. 

 

                                                                                         (cinet.vn - Ngày 21/9/2018)  
 

 
 

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM 

PHẤN ĐẤU ĐỂ PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA  
LÀ PHONG TRÀO NÒNG CỐT TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc đến dự và chủ trì Hội nghị tại điểm 
cầu Hà Nội. Cùng dự và chủ trì Hội nghị 
có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng 
ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 
Nguyễn Ngọc Thiện - Phó trưởng ban Chỉ 
đạo phong trào. Hội nghị cũng có sự tham 
gia của đại diện các bộ, ban ngành Trung 
ương và Ban Chỉ đạo phong trào tại các địa 
phương. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh vai trò 
và tầm quan trọng của phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn 
hóa, con người Việt Nam nhất là trong bối 
cảnh nhiều nguy cơ hiện hữu có thể làm 
mất đi những giá trị văn hóa, đạo đức tốt 
đẹp của dân tộc. 

Phó Thủ tướng đã điểm lại phong 
trào xây dựng đời sống mới do Bác Hồ 
phát động ngay sau khi đất nước độc lập 
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cùng việc thành lập Ủy ban Vận động đời 
sống mới Trung ương (1946), sự ra đời của 
tác phẩm “Đời sống mới” (1947) để hướng 
dẫn toàn dân thực hiện. Trong đó Bác Hồ 
đã viết rõ: Thực hành đời sống mới là 
“cần, kiệm, liêm, chính”. Đời sống mới, 
đạo đức mới không phải là gạt bỏ mọi cái 
cũ mà phải phát huy những tinh hoa về 
truyền thống yêu nước, cần cù lao động, 
đoàn kết chống giặc ngoại xâm, tương 
thân, tương ái, lá lành đùm lá rách… Làm 
thế nào cho đời sống của dân ta, vật chất 
được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh 
hơn. Đó là mục đích của đời sống mới. 

Tinh thần đó đã được kế thừa và phát 
triển trong Nghị quyết Trung ương 5 
(Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc”. Nghị quyết xác định “sự 
nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa là 
sự nghiệp của toàn dân, cần các giải pháp 
vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách, thường 
xuyên, mang tính đột phá và phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết dân tộc, gắn chặt các 
phong trào thi đua yêu nước với phong 
trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa”. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” là một giải pháp 
quan trọng để xây dựng văn hóa ngay từ cơ 
sở, từng người, gia đình, làng, xã, đơn vị 
văn hóa đến môi trường văn hóa và có vai 
trò kết nối nhiều phong trào, từ xóa đói 
giảm nghèo, người tốt, việc tốt, bảo vệ an 
ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, văn nghệ 
quần chúng, đến rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại… 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia 
tích cực của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt, 
sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp 
nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” đã trở thành 

một phong trào rộng lớn của quần chúng, 
thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, góp phần nêu gương người tốt việc tốt, 
khơi dậy cái thiện, đấu tranh với cái xấu, 
cái ác, nâng cao đời sống tinh thần, vật 
chất của người dân. 

Phong trào xây dựng gương người 
tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở 
thành mục tiêu trong các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, trong mỗi dòng họ, gia đình. 
Hiện cả nước có trên 1,2 triệu gương 
“Người tốt, việc tốt” được tôn vinh ở các 
cấp. 

Hệ thống thiết chế văn hóa được 
quan tâm đầu tư xây dựng và sửa chữa, 
nâng cấp. Thông qua trong phong trào, các 
chỉ tiêu về thể dục, thể thao, văn hóa quần 
chúng có bước phát triển mạnh mẽ với 12 
triệu người tham gia các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ quần chúng và sinh hoạt câu 
lạc bộ; 22 triệu người tập thể dục, thể thao 
thường xuyên. 

Việc thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong 
cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, 
hạn chế và đẩy lùi những hiện tượng tiêu 
cực, lạc hậu trong xã hội 

Nhiều giá trị văn hóa truyền thống 
được bảo tồn, đạo đức, gia phong của dòng 
tộc, làng xã được giữ gìn, bảo tồn và trao 
truyền. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống 
nước nhớ nguồn, giúp đỡ nhau phát triển 
kinh tế, các phong trào thi đua yêu nước 
của các cấp, các ngành được người dân 
hưởng ứng thi đua, tham gia thực hiện đầy 
đủ, trách nhiệm. 

Qua 18 năm thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”, đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách 
làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, 
học tập, nhân rộng. Kết quả đã có 
19.064.069/22.236.778 gia đình được công 
nhận “Gia đình văn hóa”; 69.024/106.382 



 
 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Hiệu quả từ một phong trào   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 10/2018 5

làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố được công 
nhận; 84.785/114.972 cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp văn hóa. Nhiều cá nhân, tập 
thể đã có thành tích xuất sắc được Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ khen thưởng động 
viên kịp thời. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam cho rằng cần phải nhìn thẳng vào 
thực tế cuộc sống hiện nay đang có rất 
nhiều biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội có 
chiều hướng gia tăng, đạo đức xã hội có 
nhiều biểu hiện xuống cấp và rất dễ có thể 
nhận thấy trong mọi lĩnh vực, hầu như ở 
mọi nơi, mọi lúc kể cả trong một bộ phận 
cán bộ, đảng viên có chức, có quyền và 
những thành phần vốn được tôn kính như 
thầy giáo, thầy thuốc và kể cả một số nhà 
tu hành. 

Đặc biệt là hoạt động phong trào, 
việc xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, 
làng văn hóa, cơ quan văn hóa, ở nhiều nơi 
trở thành hình thức. Các phong trào liên 
quan xây dựng văn hóa ở nông thôn cũng 
mới chủ yếu chú ý đầu tư xây dựng, chưa 
quan tâm tới căn cốt là văn hóa. 

“Có thể nói phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
không còn duy trì được sự hứng khởi, sự 
lan tỏa và tính thiết thực như những năm 
đầu, đáp ứng cho được, cho kịp yêu cầu 
phát triển của kinh tế, xã hội”, Phó Thủ 
tướng đánh giá. 

Vì vậy, với sự tham dự của hơn 
15.000 đại biểu từ Trung ương đến địa 
phương, đặc biệt là cán bộ từ cơ sở, nhiều 
gương tiêu biểu, nhiều thành phần, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các ý 

kiến tập trung đánh giá về sức sống, sự tác 
động của những phong trào liên quan đến 
xây dựng đời sống văn hóa hiện nay, đặc 
biệt là của các danh hiệu văn hóa. 

“Phải chăng như đã đánh giá, nhiều 
phong trào, danh hiệu đã dần trở thành 
hành chính hóa, hình thức hóa. Chúng ta 
nhất thiết phải đổi mới không chỉ tiêu chí 
mà còn là cách đánh giá, cách thể hiện sao 
cho đơn giản, dễ hiểu và có chiều sâu”, 
Phó Thủ tướng nêu vấn đề. 

Hội nghị cũng cần thẳng thắn chỉ ra 
những khó khăn vướng mắc từ xây dựng 
cơ sở, chính sách pháp luật cho đến cơ chế 
phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. 
Cùng với đó là vấn đề con người, nguồn 
lực, chế độ cho cán bộ làm công tác văn 
hóa ở cơ sở. 

Phó Thủ tướng mong muốn các đại 
biểu từ cơ sở, từ các thành phần trong xã 
hội, bằng thực tiễn của mình sẽ đưa ra 
được ý kiến đóng góp rất cụ thể về phương 
hướng, giải pháp, để phong trào ngày một 
lớn mạnh, khởi sắc và là phong trào nòng 
cốt trong các phong trào thi đua yêu nước. 

 

Tùng Linh  
(cinet.vn - Ngày 21/9/2018)
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Trích:  

(Dự thảo) BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO 

“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” 

GIAI ĐOẠN  2000 - 2018 
 

…II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO 
A. ƯU ĐIỂM 

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 
Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới, 

cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào trong cả nước gắn 
với quán triệt tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về 
văn hóa được xác định trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết 
Trung ương V Khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị 
(Khóa X) “Về phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. 

Nghị quyết Trung ương IX, Khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con 
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị số 05-CT/TW 
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó chú trọng xây dựng con người Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa, lấy con người là hạt nhân để xây dựng đất nước phát triển bền vững.  

Xuyên suốt trong tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy và chính quyền các cấp đã tập 
trung chỉ đạo thực hiện tốt phong trào với những bước đi vững chắc, cách làm sáng tạo 
phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và văn hóa của từng dân tộc; chú trọng 
phát triển phong trào ở những nơi có điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo gắn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các 
cuộc vận động thi đua yêu nước khác; lồng ghép thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 
nhiệm vụ chính trị trong phong trào. Nhiều địa phương đã quy hoạch đất, huy động các 
nguồn vốn hợp pháp xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới đảm bảo 
nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ nhân dân.  

2. Về nhận thức: 
- Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp 
Thông qua các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về mục đích, ý nghĩa xây dựng 
môi trường văn hóa, đời sống văn hóa được quán triệt thực hiện nghiêm túc, toàn diện, 
sâu sắc. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cơ 
quan thành viên đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào vào nghị 
quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, 
lấy văn hóa làm động lực phát triển kinh tế, xã hội đi đôi với nâng cao chất lượng sống 
của người dân, vận động người dân thực hiện tốt các nội dung trong phong trào gắn với 
đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của 
Trung ương thành các tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm, tình hình ở địa 
phương; lấy kết quả thực hiện phong trào để bình xét thi đua hàng năm. Tổ chức sơ kết, 
tổng kết, chỉ ra nguyên nhân, hạn chế, trao đổi, học tập, rút ra những bài học kinh 
nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Phổ biến những 
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cách làm hay, mô hình tiêu biểu để nhân rộng, xác định phương hướng nhiệm vụ và giải 
pháp thực hiện phong trào trong từng giai đoạn cụ thể.  

- Đối với cộng đồng, người dân 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào cuộc sống và 
trở thành hoạt động thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng dân cư, phong trào đã tác 
động đến từng cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang về hành vi, lối 
sống, đạo đức, nhân cách; khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, uống nước nhớ 
nguồn, lá lành đùm lá rách... Thông qua các nội dung trong phong trào, nhiều giá trị văn 
hóa truyền thống được bảo tồn, đạo đức, gia phong của dòng tộc, làng xã được giữ gìn, 
bảo tồn và trao truyền, các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị được thực 
hiện nghiêm túc. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ nhau phát 
triển kinh tế, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành được người dân 
hưởng ứng thi đua, tham gia thực hiện đầy đủ, trách nhiệm. Phong trào đã tập hợp được 
sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Hưởng ứng thi đua lập thành tích thực 
hiện phong trào theo tinh thần lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Yêu nước thì phải 
thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, từ gia đình, làng, bản, cơ 
quan, đơn vị đều tham gia các nội dung trong phong trào, phấn đấu xây dựng con người 
văn hóa, môi trường văn hóa, lấy nội dung đoàn kết trong phong trào là trọng tâm để xây 
dựng con người phát triển toàn diện, tri thức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, ổn 
định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội đất nước.  

3. Về xây dựng đời sống văn hóa, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 
thao và thiết chế văn hóa 

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong những năm qua được các cấp ủy 
Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện, cụ thể, tạo chuyển biến tích 
cực và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực góp phần xây dựng và phát triển 
đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Phong trào xây dựng gia đình 
văn hóa, làng văn hóa, thôn văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa được các cấp, các ngành, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên thực hiện với nhiều 
cách làm sáng tạo, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm đã giúp hoạt động văn hóa cơ sở 
trở nên sôi nổi, chất lượng. Từ tác động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên 
tiến trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phong 
trào đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xóa đói, giảm 
nghèo; tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, khắc phục hậu quả 
thiên tai lũ lụt, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, xây dựng khu dân 
cư trật tự, an toàn, giảm thiểu tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội. Các cơ quan, đơn vị đã 
gắn việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị đẩy mạnh phong trào 
xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, phong phú, tích cực học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng suất lao động. Phong trào xây dựng gương người 
tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở thành mục tiêu trong các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, trong mỗi dòng họ, gia đình. Nhiều gia đình đã hiến đất, đóng góp tiền 
của, công sức xây dựng nhà văn hóa, làm đường, xây dựng trường học, xây dựng nông 
thôn mới. Những tấm gương dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tham gia truy 
bắt, trấn áp tội phạm; các tình nguyện viên của các phường, xã, thị trấn đã tích cực tham 
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gia bảo vệ an ninh, an toàn lòng đường, hè phố, bảo vệ sự bình yên của nhân dân đã làm 
sâu sắc thêm về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” trong xây dựng phát triển kinh tế, xã hội.   

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên toàn quốc diễn ra sôi nổi, đa dạng. 
Thông qua các hoạt động trong phong trào, các chỉ tiêu về thể dục, thể thao quần chúng 
có bước phát triển mạnh mẽ thể hiện ở số lượng người tập thể dục, thể thao. Phong trào 
văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao quần chúng cả ở khu vực nông thôn, đô thị và cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp đều duy trì và phát triển làm giảm tỷ lệ tội phạm, nâng cao 
sức khỏe quần chúng nhân dân. Nhiều hội thi, hội diễn thể thao quần chúng được các 
cấp, các ngành, làng, thôn, ấp, bản tổ chức thường xuyên, định kỳ tạo khí thế sôi nổi, 
qua đó phát hiện nhiều tài năng thể thao triển vọng, nhiều vận động viên có thành tích 
xuất sắc được tuyển vào các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp thi đấu đạt thành tích cao 
tại các giải lớn trong nước và quốc tế. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện 
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hàng năm các cơ quan, tổ chức đều phát động cán 
bộ, công chức, người lao động và nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 
nhân dân nhằm xây dựng thói quen tập luyện thể dục, thể thao cho toàn dân. Các thôn, 
bản, xã, phường đều xây dựng các nơi tập luyện thể dục, thể thao, nhiều nơi đã phát huy 
tính chủ động, huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp, sửa chữa sân tập luyện, dụng cụ thể 
thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt phong phú, lành mạnh của người dân.   

Hệ thống thiết chế văn hóa trong cả nước đã được các địa phương quan tâm đầu tư 
xây dựng và sửa chữa, nâng cấp. Thông qua các buổi sinh hoạt, đời sống của người dân 
được nâng lên cả vật chất và tinh thần, nội dung trong các hoạt động của thiết chế văn 
hóa luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của 
đất nước, của địa phương, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị; đưa các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp 
phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bên 
cạnh đó, các địa phương luôn quan tâm việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”; phong trào xây dựng nông thôn mới; các lễ hội văn 
hóa, thể thao truyền thống của các địa phương từ đó làm giàu thêm đời sống văn hóa 
tinh thần, định hướng thẩm mĩ lành mạnh cho nhân dân. Trung tâm văn hóa - thể thao 
các cấp đã tích cực tìm tòi các loại hình nghệ thuật phù hợp với trình độ thưởng thức của 
nhân dân, thường xuyên tổ chức các liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội thi, hội diễn, 
tuyên truyền viên giỏi. Nhiều chương trình nghệ thuật không chuyên được tổ chức đã 
thu hút một lượng lớn các diễn viên không chuyên là những hạt nhân cho phong trào văn 
hóa, văn nghệ ở cơ sở; các câu lạc bộ được tổ chức theo sở thích đa dạng và phong phú 
như các câu lạc bộ thơ, văn; các câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ khiêu vũ, nhiếp ảnh; các 
lớp năng khiếu đàn, hát, múa, thể dục, thể thao; các đội văn nghệ truyền thống được 
người dân hưởng ứng tham gia tích cực làm phong phú thêm nội dung trong phong trào.   

4. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 
và lễ hội trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế và đẩy lùi những hiện 
tượng tiêu cực, lạc hậu trong xã hội, đó là:  



 
 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Hiệu quả từ một phong trào   

 

Thông tin khoa học chuyên đề số 10/2018 9

- Việc cưới: Kết quả vận động người dân thay đổi nhận thức, hành vi trong xây 
dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; những phong tục tập 
quán tốt đẹp của địa phương được bảo tồn, phát huy gắn với việc thực hiện quy ước, 
hương ước của địa phương và những cam kết thi đua trong phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Việc xây dựng và tổ chức các hoạt động tại nhà văn hóa thôn, làng, bản đã trở 
thành phong trào rộng khắp; bằng nhiều biện pháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo kết hợp 
vừa xây mới, vừa khôi phục tận dụng sử dụng những thiết chế có sẵn như đình làng, 
chùa Khmer, hội trường ủy ban, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà gươl, nhà dài, nhà rông ở 
vùng đồng bào dân tộc, trên phạm vi toàn quốc có hơn 22.000 thiết chế văn hóa truyền 
thống như đình, đền chùa... tạo nên không gian văn hóa đa dạng phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của người dân. Cho con cái chủ động mời khách 
trong phạm vi gia đình, dòng tộc, báo hỷ, không hút thuốc lá và hạn chế rượu, bia trong 
đám cưới. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, tình trạng tảo hôn, ép hôn nhân đã 
giảm đáng kể, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều nơi còn tổ chức những mô 
hình đám cưới tập thể rất văn minh, đặc biệt là cho các bạn trẻ ở các khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu kinh tế ở xa gia đình có điều kiện khó khăn. Mặc dù vậy, vẫn còn một 
số gia đình giàu có tổ chức đám cưới xa hoa, linh đình, rước dâu với nhiều phương tiện 
đắt tiền gây tâm lý ganh đua. Hiện tượng “thương mại hóa” việc cưới, tổ chức đám cưới 
mời khách tràn lan đã xuất hiện trở lại ở khu vực đô thị và trong cán bộ, công chức. Đặc 
biệt xuất hiện những đám cưới “khủng”, “siêu sang”, linh đình, phô trương của một số 
quan chức và các “đại gia” mới giàu, thích chơi “trội”, gây bức xúc trong dư luận; một 
số gia đình khi tổ chức cưới còn vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự văn minh 
đô thị. 

- Việc tang: Các địa phương đã chú trọng chỉ đạo lồng ghép nội dung vận động 
thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang với các nội dung xây dựng gia đình văn 
hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa nhằm thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa”. Việc tang ở khu vực đồng bào theo đạo và đồng bào 
dân tộc thiểu số cũng có nhiều chuyển biến tích cực, việc cúng thần, trừ tà, xem bói; 
khóc thuê, ăn uống linh đình, dài ngày trong đám tang đã được hạn chế và dần được loại 
bỏ.  

Vẫn còn một số ít gia đình khi tổ chức tang lễ vi phạm quy định về thời gian (sau 
22h00 và trước 6h00); sử dụng nhạc tang không phù hợp với hoàn cảnh việc tang. Còn 
một số ít gia đình (chủ yếu là các gia đình có con, cháu hoặc người thân ở xa chưa về 
kịp) để thi thể người chết quá 48 tiếng (thậm chí 3 đến 4 ngày); một số nơi còn duy trì 
việc tổ chức ăn uống linh đình trong lễ tang, đặc biệt là ở một số vùng nông thôn, vùng 
đồng bào dân tộc ít người.  

- Lễ hội: Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã có những chuyển biến tích cực, 
từng bước đi vào nề nếp. Hoạt động lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, phát huy được 
vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo các giá trị văn hóa của nhân dân. Việc tổ chức lễ hội 
đã giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh người có công với dân, với 
nước, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh 
trong các lễ hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập 
quán tốt đẹp của dân tộc có sự tham gia của nhân dân tại nơi có di tích đã được địa 
phương thực hiện nghiêm túc, sáng tạo. Tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế đốt 
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vàng mã tại các điểm tổ chức lễ hội; ngăn chặn những đối tượng lợi dụng lễ hội để trục 
lợi cá nhân, hành nghề mê tín dị đoan, xuyên tạc lịch sử. 

Bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương chưa nghiêm túc thực hiện quy định về 
nếp sống văn minh trong lễ hội; tổ chức những lễ hội không phải truyền thống của địa 
phương và xuất hiện xu hướng tự nâng cấp, tự đặt tên lễ hội thành lễ hội cấp Quốc gia, 
lễ hội quốc tế... Công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho quần chúng nhân dân hiểu rõ giá 
trị truyền thống trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong công tác tổ 
chức lễ hội mặc dù đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế; 
có những lễ hội còn nặng về hình thức, quy mô gây tốn kém nhưng nội dung chưa đảm 
bảo, tốn kém, lãng phí. Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội một số nơi chưa 
nghiêm, còn xem bói, cờ bạc, bán vé thu tiền không đúng với quy định của pháp luật, 
bán sách ngoài luồng, nâng giá dịch vụ, đặt tiền công đức - giọt dầu tùy tiện, chất lượng 
dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách, vấn đề vệ sinh môi trường tại các lễ 
hội còn nhiều bất cập, nhiều lễ hội người dân tham gia xả rác bừa bãi, tùy tiện gây ô 
nhiễm môi trường; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở nhiều lễ hội chưa được kiểm soát 
chặt chẽ.  

5. Về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong đời sống cộng đồng 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động tích 

cực đến nhận thức và hành vi của người dân và cộng đồng trong bảo tồn và phát huy các 
giá trị di sản văn hóa góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của dân 
tộc, bản sắc văn hóa dân tộc, về tính cố kết cộng đồng, phát huy truyền thống hiếu học 
của từng dòng họ. 

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được cơ quan quản lý 
văn hóa và những người làm trong lĩnh vực văn hóa tại các di tích tuyên truyền sâu rộng 
đến các tầng lớp nhân dân, qua đó người dân đã ý thức được tầm quan trọng và lợi ích 
của hoạt động này để nâng cao mức sống cả về vật chất và tinh thần. Nhiều hoạt động, 
dự án liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể đã và đang được triển khai dưới hình thức 
xã hội hóa, huy động được tiềm năng trí tuệ, nguồn nhân lực cũng như vật chất và tài 
chính của cộng đồng, các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế đóng góp, tham gia; 
nhiều di tích sau khi được tu bổ đã trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch, tương đối hoàn 
chỉnh, phục vụ thiết thực nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng và góp phần tích cực vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương như: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tại Phủ Chủ tịch, Đền Hùng, Khu di tích Yên Tử, Khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, Quần 
thể di tích Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn, Địa đạo Củ Chi, Địa 
đạo Vịnh Mốc, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Dinh Độc Lập, Vịnh Hạ Long, Đền 
Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quần thể danh thắng Tràng An… 

6. Về đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường  
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo công an 
các địa phương thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành 
động. Công an Trung ương và công an các địa phương đã chủ động phối hợp với Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị vận động nhân dân phát huy tích cực các mô hình 
tự quản tại địa phương gắn với phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, an toàn vệ 
sinh thực phẩm, vận động người dân không sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi, trồng 
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trọt, không tàng trữ các loại vật liệu nổ, chủ động ngăn chặn từ xa các nguy cơ về mất an 
ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vận động nhân dân tham gia tích cực 
xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng xây dựng văn hóa công sở, xây dựng gia đình 
văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, bảo đảm vệ sinh môi trường tại cộng đồng 
dân cư, các điểm du lịch; hướng dẫn các chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các 
hoạt động về xả các chất thải công nghiệp không để ô nhiễm đến môi trường sống của 
người dân và hệ sinh thái thiên nhiên. Nhiều mô hình tự quản trong đấu tranh phòng, 
chống tội phạm được các làng xã, tổ dân phố thực hiện đạt kết quả cao như: “Xây dựng 
khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh, 
trật tự, không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, Công tác phối hợp và xây dựng các mô hình 
tự quản tại các khu công nghiệp đạt được chuyển biến tích cực tiêu biểu như mô hình 
“Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”; “Tổ xe ôm phòng, 
chống tội phạm”; “Khu nhà trọ không có tội phạm, tệ nạn xã hội”…  

7. Về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo  
Phong trào đã tạo động lực góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra. Xây dựng gia 

đình văn hóa, làng, thôn, ấp, bản văn hóa được thực hiện nghiêm túc tại nhiều địa 
phương là điều kiện thuận lợi phát triển du lịch, tạo việc làm cho người dân, giảm tệ nạn 
xã hội và phát triển kinh tế địa phương. Du lịch, dịch vụ, hạ tầng giao thông ngày càng 
phát triển, khách du lịch đến Việt Nam ngày càng tăng, chất lượng dịch vụ ngày càng đi 
vào chiều sâu, chất lượng, thái độ phục vụ ngày càng được chú trọng, qua đó hình ảnh 
về một Việt Nam hòa bình, mến khách được người dân trên thế giới biết và đến nhiều 
hơn.  

Công tác xóa đói, giảm nghèo được các cơ quan thành viên ban chỉ đạo phong trào 
phối hợp có hiệu quả với các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân 
tham gia hưởng ứng tích cực như: Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất để làm đường, 
công trình công cộng, xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn và hỗ trợ các gia đình đăng 
ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, xây dựng chương trình hỗ trợ học nghề, đào 
tạo việc làm cho lao động nông thôn. Vận động nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp 
tác xã nông nghiệp kiểu mới; hỗ trợ liên kết giữa các hợp tác xã và hộ nông dân với 
doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả; phát triển 
kinh tế vườn, kinh tế trang trại; phát huy thế mạnh nghề truyền thống của địa phương; 
tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để không ngừng nâng cao năng xuất, chất 
lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường góp phần nâng cao chất lượng sống của 
người dân, thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.   

Nhiều địa phương đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức bảo lãnh, hỗ trợ 
cho hộ nghèo vay vốn ngân hàng chính sách, thành lập các tổ, nhóm giúp nhau chăn 
nuôi, vay vốn không lấy lãi, hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn sản xuất kinh 
doanh, mua thức ăn gia súc, cây con giống, mở các lớp tập huấn, hội thảo về bảo vệ thực 
vật, phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho phù hợp góp phần giúp 
các hộ nghèo có động lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát 
nghèo. 
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Đánh giá chung: 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn nhận được sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Chính phủ, của các cấp, các ngành, tổ chức 
đoàn thể và chính quyền địa phương cùng các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã diễn ra 
sôi nổi, liên tục, rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước khác, trở thành động lực mạnh mẽ, 
xây dựng những cá nhân, tập thể, gia đình, làng, xóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
văn hóa, phấn đấu theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy 
truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo dựng diện mạo văn hóa mới trong xây 
dựng và phát triển đất nước, gắn kết chặt chẽ các nội dung phong trào với thực hiện 
Nghị quyết số 33/NQ-TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đấu tranh có hiệu quả trước âm mưu thủ 
đoạn “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của 
các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.  

18 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã 
có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân 
rộng. Qua các giai đoạn sơ, tổng kết phong trào đã có trên 1.200.000 gương người tốt, 
việc tốt; 19.064.069/22.236.778 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 
69.024/106.382 hiện được công nhận làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; 
84.785/114.972 cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp văn hóa. Nhiều cá nhân, tập thể đã có 
thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng động viên kịp thời.  

…Phần thứ Hai 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

THỰC HIỆN PHONG TRÀO THỜI GIAN TỚI 
I. PHƯƠNG HƯỚNG 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong 
giai đoạn tiếp theo đi vào thực chất, chiều sâu gắn với nhiệm vụ xây dựng gia đình, 
thôn, làng, ấp, bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa ấm no, hạnh phúc, vững 
mạnh toàn diện, phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn con người mới xã hội chủ nghĩa có 
lòng yêu nước nồng nàn, sống có nghĩa tình đạo lý, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng 
và xã hội. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng, làm tốt công tác xây 
dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong Chiến lược phát triển văn hóa đến 
năm 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và 
Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt; xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa đi đôi với thực hiện công tác xóa 
đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị 
văn hóa vững mạnh. 

II. NHIỆM VỤ 

Để tiếp tục triển khai các nội dung trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững của đất nước” cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là: Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò mục đích, 
ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” coi đó là nhiệm 
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vụ chính trị xuyên suốt trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của 
Đảng và Nhà nước, đặc biệt phải gắn các nội dung trong phong trào nhằm cụ thể hóa 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
của đất nước”; 

Hai là: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện phong trào trong 
giai đoạn mới. Gắn các nội dung của phong trào với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW 
ngày 15 tháng 5 năm 2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”, chỉ đạo tổ chức thực hiện đưa các nội dung tuyên truyền đến người 
dân nhằm nâng cao ý thức tuân thủ luật pháp, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, 
vận động mỗi người dân trước hết phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng 
đồng, xã hội và đất nước.  

Ba là: Phát huy tính tiên phong gương mẫu, đi đầu của đảng viên, người giữ chức 
vụ lãnh đạo trong các nội dung hoạt động của phong trào. Xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục 
vụ nhân dân, nói đi đôi với làm. Phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa các cơ quan thành 
viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh công tác vận động, 
tuyên truyền các nội dung của phong trào trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống 
văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong từng cộng đồng, làng, bản, tổ dân 
phố, cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa danh nghiệp, văn hóa doanh nhân; xây dựng 
môi trường giáo dục rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; 
giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn 
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Bốn là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng 
thực hiện tốt các nội dung trong phong trào, phương pháp tuyên truyền cần đơn giản, dễ 
nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phát huy hiệu quả huy động sức mạnh toàn dân tộc, nâng cao 
tính chủ động, sáng tạo của nhân dân. 

Năm là: Hoàn thiện thể chế, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quản lý Nhà 
nước để phù hợp với điều kiện thực tế như Luật Thi đua - Khen thưởng, các nghị định, 
thông tư về các danh hiệu văn hóa, tài chính, thiết chế văn hóa, bảo đảm xây dựng và 
phát triển văn hóa con người Việt Nam phát triển toàn diện, giữ gìn bản sắc văn hóa của 
từng dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phát triển hài hòa giữa các vùng, 
miền, đảm bảo nhu cầu và từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa của người 
dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò 
giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư đối với việc tổ chức 
và quản lý hoạt động văn hóa. 

Sáu là: Xây dựng đội ngũ làm công tác phong trào có đủ bản lĩnh, đủ năng lực và 
phẩm chất đạo đức, người có uy tín trong cộng đồng. Bên cạnh đó, cần quan tâm đảm 
bảo chế độ chính sách phù hợp để khuyến khích, động viên kịp thời người làm công tác 
phong trào, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những vận 
dụng sáng tạo trong tuyên truyền, vận động.  

Bảy là: Tăng cường nguồn lực đầu tư của Nhà nước, đảm bảo mức đầu tư cho các 
hoạt động của phong trào phải tương ứng với nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh xã hội hóa 
và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, đảm bảo nguồn tài chính thực hiện các hoạt 
động của phong trào.  
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III. GIẢI PHÁP  

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo 
a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo: 

- Đưa mục tiêu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. 

- Kiện toàn về tổ chức, hoạt động và bảo đảm điều kiện cho ban chỉ đạo phong trào 
ở các cấp hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán 
bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang gương mẫu thực hiện 
phong trào. 

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phong trào ở các cấp: 
- Các cơ quan thành viên ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” chủ động tăng cường các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn và 
phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện phong trào theo các nội dung được 
phân công. 

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của ban chỉ đạo các cấp theo hướng 
thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào. 

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan 
thành viên ban chỉ đạo các cấp, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của ban 
chỉ đạo, gắn với việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức thành 
viên ban chỉ đạo các cấp. 

2. Giải pháp về huy động nguồn lực 
a) Tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước: 
- Bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của ban chỉ đạo phong trào ở các cấp; 

kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ; kinh phí khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, 
tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào theo quy định hiện hành. 

- Bảo đảm kinh phí khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo từng năm và 
từng giai đoạn sơ, tổng kết phong trào theo Luật Thi đua, - Khen thưởng.  

- Bổ sung kinh phí khen thưởng từ nguồn ngân sách Nhà nước cho việc công nhận 
cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cho liên đoàn lao 
động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kinh phí khen thưởng “Xã đạt chuẩn 
văn hóa nông thôn mới”; “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” cho ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (thành phố). 

- Khuyến khích các địa phương, các ngành, đoàn thể căn cứ vào khả năng ngân 
sách và các nguồn xã hội hóa hỗ trợ trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao cho cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn 
hóa và tương đương; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 

- Hỗ trợ kinh phí khuyến khích các thôn, làng, ấp, bản xây dựng cơ sở vật chất hạ 
tầng nông thôn mới. Hoàn thành quy hoạch, dành quỹ đất công, hỗ trợ kinh phí đền bù 
đất đai, giải phóng mặt bằng xây dựng các cơ sở văn hóa, thể thao xã hội hóa theo các 
quy định của pháp luật. 

b) Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa văn hóa: 
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- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây 
dựng các cơ sở xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí ở nông thôn, 
theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây 
dựng đời sống văn hóa; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt 
động thường xuyên của nhà văn hóa, sân thể thao xã, thôn (làng, ấp, bản và tương 
đương). 

- Phát động rộng rãi các mô hình tổ chức, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu người dân ở các vùng, miền, địa bàn 
dân cư. 

3. Đẩy mạnh công tác thi đua trong phong trào  
a) Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người 

dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách 
nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; gắn với phát động và tổ chức tốt phong 
trào thi đua, tạo động lực, thúc đẩy thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa”, khuyến khích mọi cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể thực hiện 
phong trào. 

b) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên các phương tiện thông 
tin đại chúng. Định kỳ tổ chức hội nghị tuyên dương các cá nhân, tập thể xuất sắc trong 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp theo từng giai 
đoạn.   

c) Lấy kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” là một trong các tiêu chuẩn để bình xét các danh hiệu thi đua của các cá nhân và 
tập thể hàng năm. Chú trọng công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ phong trào phù hợp 
với các quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng. 

4. Giải pháp về nghiệp vụ  
a) Bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho ban chỉ đạo phong trào 
ở các cấp. 

b) Xây dựng, phổ biến và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến giữ vững và phát 
huy các danh hiệu văn hóa; có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo thực hiện phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp. 

c) Tổ chức tốt việc nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận và thực tiễn, điều tra xã 
hội học về hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”; kịp thời bổ sung, sửa đổi về nội dung, giải pháp thực hiện phong trào phù hợp với 
thực tiễn ở các khu vực, vùng, miền. 

d) Tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền; tham mưu cho Đảng và 
Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

 

                                                                      Ban chỉ đạo Trung ương phong trào  
                                                           “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

                                                           (Dự thảo Báo cáo - Ngày 21/9/2018)   
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ĐỂ PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”  

ĐI VÀO CHIỀU SÂU, THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ  
 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là cuộc vận động 
lớn mang tính toàn dân, toàn diện, với mục đích nâng cao ý thức và trách nhiệm 
của mỗi người dân trong quan hệ với gia đình và cộng đồng, môi trường tự nhiên 
và xã hội, theo những tiêu chí hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân 
cả về vật chất lẫn tinh thần. 

1. Phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một 
trong 4 nhóm giải pháp lớn nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về 
xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhóm 
giải pháp này xếp ở vị trí đầu tiên, có tính đột phá, huy động sức mạnh toàn dân, toàn 
diện cho xây dựng văn hóa, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tính chiến lược lâu dài, thể hiện 
quan điểm của Đảng ta coi xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do 
Đảng lãnh đạo. Tiếp đó, Nghị quyết Trung ương 9 Khóa XI về xây dựng và phát triển 
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết 
số 33/NQ-TW ngày 09/6/2014) yêu cầu: Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về 
văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn 
minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc 
vận động văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  

Nghị quyết của Đảng yêu cầu các cấp ủy huy động mọi lực lượng nhân dân và cả 
hệ thống chính trị từ trên xuống, từ trong Đảng, cơ quan Nhà nước, các đoàn thể ra 
ngoài xã hội tích cực tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” phải tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các 
ngành, từ trong các cơ quan Nhà nước đến ngoài xã hội, trong cán bộ, đảng viên, các 
tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa và nhân tố con người đối với sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp và đẩy 
mạnh các phong trào quần chúng hiện có trong phong trào chung “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”, đồng thời, lồng ghép bổ sung nội dung văn hóa vào các 
phong trào hiện có của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương. Giữ gìn và phát 
huy những giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán 
tốt đẹp của dân tộc; loại bỏ dần những cái lỗi thời, lạc hậu, hình thành dần những tập 
quán mới văn minh, sống và làm việc theo pháp luật. Xây dựng và phấn đấu theo các chỉ 
tiêu, quy chế, quy tắc về nếp sống văn hóa. Huy động nguồn lực của toàn xã hội tham 
gia các hoạt động sáng tạo và xây dựng đời sống văn hóa, tạo điều kiện cho các hoạt 

XÂY DỰNG PHONG TRÀO 
“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” 

ĐI VÀO CHIỀU SÂU, THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ 
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động văn hóa phát triển, nâng cao dần mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần 
thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.  

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là tư tưởng bắt nguồn từ truyền 
thống đoàn kết cộng đồng của dân tộc, từ tư tưởng đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng. Phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” là sự kế thừa những kết quả của Cuộc vận động Toàn 
dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam phát động và được nâng lên với nội dung và tầm cao mới. 

Để bảo đảm cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát 
triển sâu rộng trên toàn quốc, ngày 23/12/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định 235/1999/TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào, cấp tỉnh, 
huyện, xã hình thành các ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo các cấp ra đời đóng vai trò quan trọng 
tập hợp các phong trào văn hóa vào một ban chỉ đạo chung để thống nhất hành động, 
khắc phục chồng chéo trong triển khai các phong trào văn hóa. 

Nội dung cơ bản của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
được thể hiện ở các hoạt động chủ yếu: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giầu chính 
đáng, xóa đói giảm nghèo; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; xây dựng nếp sống 
văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn 
hóa sạch - đẹp - an toàn; xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao và nâng cao chất 
lượng các hoạt động văn hóa - thể thao cơ sở. 

2. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua đã 
thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa vào từng lĩnh vực trong xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn 
kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, xây dựng 
nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. Thông qua các nội dung hoạt động của phong trào, người 
dân và các tổ chức đã phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đẩy mạnh hoạt động 
“Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên, thể hiện lòng biết ơn đối với người có công 
với đất nước. Phong trào đã góp phần gắn kết người dân nêu cao ý thức trách nhiệm, 
tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm và tệ nạn 
xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo, thực hiện tốt công 
tác hòa giải ở cơ sở. Nhiều nội dung phong trào đã được triển khai sâu rộng, được các 
cấp, các ngành vận dụng sáng tạo, người dân tự giác thực hiện nghiêm túc. 

Đặc biệt, từ phong trào, nhiều điển hình tiên tiến đã được Đảng, Nhà nước và các 
cấp, các ngành vinh danh vì đã có những đóng góp thiết thực đối với xã hội, đã làm sâu 
sắc thêm những giá trị và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng môi trường văn 
hóa trong sạch, đời sống văn hóa phong phú. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao quần chúng được duy trì và phát triển sôi nổi, công tác quản lý tổ chức lễ hội có 
nhiều chuyển biến tích cực, nhiều lễ hội dân gian được khôi phục, bảo tồn... 

Trong năm 2017, phong trào tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhiều 
nội dung hoạt động của phong trào được lồng ghép, phối kết hợp với các phong trào thi 
đua khác để triển khai sâu rộng trong xã hội như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô 
thị văn minh, giảm nghèo bền vững...; các địa phương đã tập trung vào quy trình bình 
xét các danh hiệu văn hóa, bảo đảm việc bình xét công khai, dân chủ, nâng cao trách 
nhiệm của ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; công tác kiểm tra, 
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giám sát hoạt động của phong trào được Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm 
túc... từng bước đưa các hoạt động của phong trào có tác động tích cực, trên nhiều mặt 
của đời sống văn hóa - xã hội.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất 
cập như: Ở một số địa phương, việc triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban 
Chỉ đạo Trung ương chưa kịp thời, đầy đủ, một số nơi gặp khó khăn, lúng túng trong 
công tác tổ chức thực hiện. Công tác truyền thông về thực hiện phong trào chưa đạt hiệu 
quả tích cực, vì vậy tại một số địa phương còn xảy ra hiện tượng chạy theo thành tích và 
số lượng, hạn chế về chất lượng, nội dung hoạt động còn hình thức, gây bức xúc trong 
cộng đồng dân cư và xã hội... 

Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của phong 
trào; chưa sâu sát trong việc chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện dẫn đến phong trào phát 
triển chưa đồng đều, nhiều nội dung phong trào mới chỉ dừng lại ở việc ban hành các 
văn bản, chưa tích cực vận động để người dân nắm vững các tiêu chí thực hiện, xây 
dựng môi trường văn hóa chưa tạo sự chuyển biến rõ rệt, các tiêu cực, tệ nạn xã hội có 
chiều hướng gia tăng và phát triển phức tạp. 

Vẫn còn hiện tượng chưa xác định được chủ thể “toàn dân” của phong trào, còn có 
ban, ngành, đoàn thể coi phong trào là trách nhiệm của ngành văn hóa, công tác phối 
hợp trong triển khai thực hiện phong trào thiếu chặt chẽ, chưa rõ nhiệm vụ được phân 
công nên chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo các cấp chưa cao, chưa toàn diện. 

Việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, ấp văn hóa ở một số nơi còn 
nặng về hình thức, chưa chú trọng đến chất lượng và tính bền vững. Tình trạng bạo lực 
có dấu hiệu ngày càng gia tăng, một số giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai 
một... Việc bình xét các danh hiệu văn hóa còn mang tính hình thức, chạy theo số lượng, 
không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và quy trình bình xét dẫn đến tỷ lệ gia đình văn hóa 
cao trong khi môi trường văn hóa, đạo đức xã hội xuống cấp. Nguồn kinh phí dành cho 
hoạt động của phong trào các cấp chưa được phân bổ đồng đều, chưa đáp ứng nhiệm vụ 
và nội dung mà phong trào đề ra… 

Vẫn còn những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện 
phong trào, nhất là những bất cập trong một số văn bản quản lý của Nhà nước; công tác 
phối hợp giữa các cơ quan thành viên; vấn đề bố trí, sử dụng kinh phí, nhân sự, chế độ 
phụ cấp cho người làm phong trào… 

3. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong tổ 
chức triển khai thực hiện phong trào, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Trung ương phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cần xây dựng kế hoạch phối hợp 
các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của 
phong trào. Khuyến khích, vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng xây dựng con người 
Việt Nam có lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh, tôn vinh, đề cao những phẩm chất 
tốt đẹp, cao thượng, nhân văn; đấu tranh phê phán, chống các quan điểm, hành vi sai 
trái, tiêu cực, trái đạo lý. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách của Nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
gắn với phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xây dựng phường, thị 
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xã đạt chuẩn văn minh đô thị. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức 
hoạt động truyền thông gắn với triển khai thực hiện phong trào, nhất là gương các điển 
hình tiên tiến trong phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”... Đồng 
thời, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của phong 
trào. 

Xây dựng và hoàn thiện quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu 
dân cư văn hóa”; trong đó làm rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét, bảo đảm dễ nhớ, dễ 
thực hiện, bao trùm được tất cả các giá trị cốt lõi của văn hóa và phù hợp với điều kiện 
thực tiễn ở từng địa phương; rà soát lại các phong trào, cuộc vận động có nội dung hoạt 
động liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa, làm rõ đặc thù của từng phong trào, 
cuộc vận động để làm cơ sở định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương trong 
thời gian tới theo mô hình ban chỉ đạo tổng hợp; nghiên cứu cơ chế đưa các nội dung 
bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian vào các hoạt động để đẩy mạnh công tác truyền 
thông về phong trào. 

Đổi mới công tác kiểm tra; đổi mới hình thức tổ chức giao ban cụm về thực hiện 
phong trào, nhằm kịp thời đánh giá, điều chỉnh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở địa 
phương. Việc tổ chức các hội nghị giao ban cụm cần hiệu quả, thiết thực, tránh hình 
thức, lãng phí; tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ; đẩy mạnh các hoạt động truyền 
thông về phong trào; tổ chức tuyên truyền sâu rộng những gương điển hình tiên tiến, 
gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào cần 
nhân rộng. 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch thống nhất hướng dẫn các địa phương lồng ghép thực hiện các hoạt động 
của phong trào với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, bảo đảm phù 
hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn công tác 
bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa” bảo 
đảm thực chất. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
phong trào, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa 
phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân; chỉ đạo các cơ 
quan thành viên ban chỉ đạo phong trào tại địa phương thực hiện nghiêm túc trong kiểm 
tra, giám sát, phúc tra việc xét tặng các danh hiệu văn hóa; kiên quyết loại bỏ bệnh hình 
thức, chạy theo thành tích trong xét tặng các danh hiệu văn hóa. 

  

                                                                           TS. Nguyễn Thị Linh Giang 
                                                                           Học viện Chính trị khu vực III  

                                                                          (tapchicongsan.org.vn - Ngày 18/4/2018)    
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TỪNG BƯỚC ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  

PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” 
 

“Cần tiếp tục thực hiện một số 
nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục những 
hạn chế trong quá trình tổ chức thực 
hiện trước đây. Qua đó, đổi mới cách 
làm phương thức hoạt động của Ban 
chỉ đạo các cấp để tiếp tục nâng cao 
chất lượng hoạt động của phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa”. Đó là nội dung được đưa ra 
bàn thảo tại Hội nghị giao ban cụm khu 
vực Đông Bắc và Tây Bắc do Ban Chỉ 
đạo Trung ương phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ 
chức vào ngày 15/8/2017, tại tỉnh Thái 
Nguyên. 

Theo báo cáo tóm tắt kết quả thực 
hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm, 
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 
2017 và sơ kết 1 năm Quyết định số 
2478/QĐ-TTg phê duyệt Đề án truyền 
thông về phát triển phong trào đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong thời 
gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” đã được các 
cấp, ngành quan tâm chỉ đạo sâu sát. Ban 
chỉ đạo các cấp đã chủ động tham mưu, 
ban hành kế hoạch hành động, phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan thành 
viên trong ban chỉ đạo tổ chức triển khai 
thực hiện. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới 
công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt 
động, kiện toàn bộ máy, kịp thời tham 
mưu đề xuất hoàn thiện các văn bản quản 
lý Nhà nước về xét, công nhận các danh 
hiệu văn hóa, nhất là gia đình văn hóa, 
làng, thôn, ấp bản, tổ dân phố, đơn vị văn 
hóa... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể dục, thể thao quần chúng được duy trì 
và phát triển sôi nổi; công tác quản lý, tổ 
chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, 

nhiều lễ hội dân gian được khôi phục và 
bảo tồn, di tích lịch sử văn hóa được quan 
tâm đầu tư, tu bổ; các giá trị văn hóa 
truyền thông tốt đẹp được phát huy nhân 
rộng. 

Trên thực tế, ngoài tác dụng tích cực 
là tạo được hiệu ứng tốt, huy động được 
sức mạnh của toàn xã hội trong xây dựng 
đời sống văn hóa gắn với những phong 
trào, tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc điểm 
từng vùng miền, dân tộc... phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, 
yếu kém, đó là: Tại một số địa phương 
phong trào phát triển chưa đồng đều, kết 
quả đạt được chưa toàn diện và chưa phát 
triển bền vững, Công tác phổ biến tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức 
người dân về vệ sinh môi trường, an toàn 
thực phẩm, thực hiện kế hoạch hóa gia 
đình chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra. Việc 
đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa 
ở một số nơi còn nặng về hình thức, chưa 
chú trọng đến chất lượng và tính bền vững 
các danh hiệu; công tác phối hợp giữa các 
ngành thành viên chưa chặt chẽ... nên hiệu 
quả đạt được chưa toàn diện. 

Với phương châm từng bước đổi 
mới cách làm phương thức hoạt động của 
ban chỉ đạo các cấp để tiếp tục nâng cao 
chất lượng hoạt động, Ban Chỉ đạo Trung 
ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” đã đề ra nhiệm vụ 
trong 6 tháng cuối năm 2017: Các cơ quan 
thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cần 
tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm 
tra cơ sở thực hiện phong trào theo đúng 
nội dung, thời gian, địa bàn phân công; tổ 
chức hội nghị giao ban cụm triển khai, 
thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng và 
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hoàn thiện trình Chính phủ ban hành nghị 
định quy định xét và công nhận các danh 
hiệu văn hóa; tiếp tục nghiên cứu chỉnh 
sửa Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng đời 
sống văn hóa; tổ chức các hội nghị chuyên 
đề về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp đạt chuẩn văn hóa... 

Điểm mới tại hội nghị lần này là báo 
cáo tham luận của các tỉnh, thành phố 
trong khu vực đã được tập hợp phát cho 
đại biểu tự nghiên cứu, để dành toàn bộ 
thời gian tập trung đánh giá, phân tích 
nguyên nhân chính dẫn đến việc bình xét 
các danh hiệu văn hóa còn hình thức, chạy 
theo thành tích; xác định mục tiêu, 
phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong giai 
đoạn tiếp theo; đồng thời, bổ sung, đưa ra 
những kinh nghiệm, bài học từ các địa 
phương, nhằm khắc phục hạn chế, yếu 
kém trong quá trình triển khai phong trào. 
 Cho ý kiến vào dự thảo nghị định 
của Chính phủ quy định về xét tặng danh 
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn 
hóa” và dự thảo Bộ tiêu chí về thực hiện 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa”, đa số ý kiến bày tỏ sự 
đồng thuận cần thiết ban hành nghị định 
và Bộ tiêu chí, tuy nhiên các tiêu chí cần 
cụ thể, tỉ mỉ, rõ ràng hơn để các đơn vị 
làm cơ sở xây dựng những tiêu chí phù 

hợp, sát với tình hình thực tế của địa 
phương. 

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trịnh Thị 
Thủy đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các 
tỉnh, thành tại hội nghị và đánh giá kết 
quả đạt được của phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
trong thời gian qua là rất lớn, góp phần 
nâng cao mức sống người dân, xây dựng 
thiết chế văn hóa tại cơ sở. Để tiếp tục 
phát huy hiệu quả phong trào trong giai 
đoạn tới, Thứ trưởng đề nghị ban chỉ đạo 
các cấp cần: Kiện toàn lại ban chỉ đạo, 
quan tâm điều chỉnh một số nội dung, tiêu 
chí cho phù hợp với tình hình thực tế tại 
địa phương; xây dựng dự toán kinh phí 
hàng năm kịp thời để nâng cao hiệu quả 
hoạt động của ban chỉ đạo... tích cực đẩy 
mạnh tuyên truyền, tham mưu để hoàn 
thiện, triển khai đề án của Thủ tướng 
Chính phủ, nhằm huy động sức mạnh 
đoàn kết toàn dân thực hiện tốt phong 
trào. 

 

Mai Tuyết 
(Tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa  

số 183 - Tháng 9/2017)

 

 
 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG VỀ PHONG TRÀO  

“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”  

TRONG KỶ NGUYÊN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 
 

Công tác truyền thông vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp để đưa nội dung phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào cuộc sống. Thấy rõ được vai 
trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 về Phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Sau hơn 2 năm thực hiện đề án, 
công tác tuyên truyền về phong trào đã thu được nhiều kết quả quan trọng: Nhận thức, 
trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân từ thành thị đến miền núi, hải 
đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Nhờ đó mà kết quả xây dựng gia 
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đình văn hóa, cộng đồng văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa ngày càng phát triển cả về 
chiều sâu và chiều rộng; huy động được sự tham gia của toàn dân, đủ mọi độ tuổi, thành 
phần xã hội cùng chăm lo xây dựng đời sống văn hóa. 

Tuy nhiên, không phải lúc nào, nơi nào, địa phương nào, ngành nào cũng thực hiện 
tốt công tác truyền thông về phong trào, nhất là trong điều kiện truyền thông phát triển 
dưới nhiều hình thức và sức hút của mạng xã hội ngày càng mạnh. Phương thức truyền 
thông về phong trào hiện nay rõ ràng có phần “đuối” hơn so với yêu cầu thực tế. Do đó, 
nhận thức về mục đích, ý nghĩa của phong trào ở một số địa phương, cơ quan còn phiến 
diện, chưa thấy được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; chưa gắn kết tốt hơn giữa xây 
dựng phong trào với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh cũng như giữa phong 
trào với xây dựng đạo đức công vụ, môi trường làm việc văn minh... dẫn tới kết quả 
phong trào chưa thực chất, chưa phản ánh đúng chất lượng xây dựng đời sống văn hóa. 
Ở phương diện khác, tác động đa chiều của hội nhập và diễn biến phức tạp trên lĩnh vực 
văn hóa, đã tác động tiêu cực đến chủ thể văn hóa, làm cho phong trào chưa phát huy 
được giá trị tốt đẹp trong đời sống gia đình, cộng đồng và xã hội. Trước những vấn đề từ 
thực tiễn đặt ra, công tác truyền thông phải đổi mới mạnh mẽ cả về phương thức, cách 
thức, tốc độ và tiện ích để đưa nội dung phong trào vào đời sống một cách hấp dẫn, 
động viên được mọi người tích cực tham gia. Theo tôi, chúng ta cần tập trung vào một 
số giải pháp: 

Một là, dữ liệu hóa Quốc gia nội dung truyền thông để tận dụng tiện ích truyền 
thông đa phương tiện và internet, tiến đến thành lập mạng truyền thông kết nối các thiết 
chế văn hóa ở cấp Quốc gia. Giải pháp này cho phép chia sẻ tối đa nội dung truyền 
thông về phong trào trên tiện ích truyền thông, nhất là trên giao diện điện tử tương tác 
với các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị nghe, nhìn 
khác. Lập cơ sở dữ liệu Quốc gia về phong trào làm cơ sở tham chiếu để đánh giá kết 
quả, chất lượng. Cơ sở dữ liệu này cho phép cán bộ làm công tác văn hóa trên cả nước 
sử dụng để so sánh, cập nhật, tham khảo, sử dụng để triển khai thực hiện phong trào; 
đồng thời, có thể sử dụng để xây dựng trang thông tin điện tử hoặc chuyên trang, chuyên 
mục về phong trào trên internet. 

Thực hiện dữ liệu hóa nội dung truyền thông về phong trào với dữ liệu hóa dân cư, 
giúp việc tra cứu số liệu về xây dựng gia đình văn hóa thuận lợi, từ đó có thể thống kê 
mức độ tăng, giảm, biến động về số liệu kết quả phong trào, đồng thời giúp cho các cơ 
quan chức năng thực hiện tốt công tác phối hợp trong quản lý, triển khai thực hiện các 
giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư và 
cơ quan, đơn vị. 

Đồng bộ hóa với chương trình Chính phủ điện tử để thực hiện các hoạt động chỉ 
đạo, hướng dẫn, tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến trong triển khai thực hiện phong 
trào nhằm giảm bớt các chi phí văn phòng, chi phí hội nghị, đồng thời giúp việc quản lý 
hoạt động phong trào đảm bảo chặt chẽ, khoa học hơn. Mở Hộp thư hỏi - đáp trực tuyến 
về phong trào trên trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng 
như trang thông tin điện tử của sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố để kịp 
thời tiếp nhận thông tin, giải đáp những thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 
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Hai là, xây dựng chuyên mục “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên 
kênh truyền hình văn hóa, từ đó tạo điểm nhấn quan trọng trong công tác truyền thông, 
quảng bá về nội dung phong trào và trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong 
công tác truyền thông. Ưu điểm của giải pháp này chính là cung cấp thông tin sinh động, 
thiết thực, trực tiếp về hoạt động phong trào; nội dung và phương thức thông tin có tính 
phổ quát cao, là xa lộ thông tin có sức lan tỏa nhanh, đến mọi đối tượng, địa bàn trong 
thời gian ngắn. Đồng thời, hình thức truyền thông này có thể phát triển đa dạng các hình 
thức truyền thông thông qua các game show, diễn đàn, hội thảo mẫu về thực hiện phong 
trào dựa trên các chủ đề và đặc thù của vùng, miền và tình hình thực tế. 

Ba là, thiết lập cộng đồng mạng xã hội để chia sẻ thông tin dựa trên nền tảng là các 
dữ liệu về phong trào với sự tham gia của hệ thống cán bộ làm công tác văn hóa mà trực 
tiếp là cán bộ phụ trách phong trào ở các tỉnh, thành phố cho đến các huyện, xã. Ưu 
điểm của giải pháp này chính là tạo môi trường mở để cán bộ làm phong trào được chia 
sẻ quan điểm, kiến thức, kinh nghiệm, giới thiệu mô hình, kết quả thực hiện; đồng thời 
đó cũng là kênh quan trọng để tham khảo, nắm bắt dư luận về thực hiện phong trào và 
phản biện các quan điểm lệch lạch, cổ vũ các nhân tố mới. Giải pháp này ngoài việc chia 
sẻ, cung cấp thông tin về phong trào còn đóng góp sự định hướng xây dựng văn hóa trên 
không gian mạng xã hội, góp phần thực hiện tốt Luật An ninh mạng Quốc hội vừa thông 
qua. 

Bốn là, xây dựng các tác phẩm điện ảnh (phim truyện) về thực hiện phong trào. 
Đây là hình thức truyền thông khá hiệu quả nhưng chưa được phát huy. Đề tài về xây 
dựng đời sống văn hóa là một trong những mảng rộng, nhiều nội dung, rất phong phú về 
chủ đề, có thể khai thác. Thông qua các tác phẩm điện ảnh, có thể cung cấp cho cộng 
đồng thông tin, kinh nghiệm, giải pháp triển khai thực hiện phong trào, góp phần quan 
trọng vào việc định hướng lối sống, nếp sống và chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 9 Khóa XI. 

Năm là, tăng cường giải pháp truyền thông bằng mô hình dựa trên hoạt động triển 
lãm trong không gian mạng, kết hợp với mô hình trình diễn tại các điểm du lịch, nhà 
sinh hoạt cộng đồng. Giải pháp này giúp mọi người dân tiếp cận trực tiếp với các giải 
pháp, đồng thời có thể góp ý, đóng góp sáng kiến để hoàn thiện việc thực hiện phong 
trào. Chưa hết, giải pháp này còn tiết kiệm rất nhiều chi phí truyền thông nhưng lại phát 
huy công năng tối đa bởi tính động và tính mở để huy động sự sáng tạo trong xã hội 
đóng góp cho hoạt động xây dựng đời sống văn hóa. 

Có thể thấy, truyền thông nói chung đang phát triển rất mạnh mẽ, nhất là trên môi 
trường truyền thông số, trong đó truyền thông về nội dung phong trào “Toàn dân xây 
dựng đời sống văn hóa” là một nội dung quan trọng trong môi trường truyền thông hiện 
đại. Cho nên, đổi mới giải pháp truyền thông trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 
là yêu cầu bức thiết mà ngành văn hóa nói chung và cán bộ làm công tác văn hóa cần 
nghiên cứu, ứng dụng để theo kịp với xu thế, phù hợp với nhu cầu tiếp cận thông tin 
trong xã hội hiện nay. Có vậy, truyền thông về phong trào mới không bị lạc lõng giữa 
môi trường truyền thông hiện đại, từ đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu 
quả, chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

 

                                                   Lê Thị Thảo 
                                           (Tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa số 194 - Tháng 8/2018) 
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XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC 
 

Các tỉnh miền núi phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội nhưng 
vẫn tạo dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” khá rộng khắp. Tuy nhiên, để phong trào thật sự phát huy hiệu quả, các cấp 
chính quyền, đoàn thể cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn. 

Qua con số thống kê, có thể thấy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” phát triển khá đều ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tỉnh Thái Nguyên có tỷ 
lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 87,6%; số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu 
văn hóa là 77,53%; tỉnh Hòa Bình có 77,7% gia đình văn hóa, 68,2% làng, bản, tổ dân 
phố văn hóa; tỉnh Ðiện Biên có 57,7% gia đình văn hóa; 37,2% thôn, bản văn hóa; Lạng 
Sơn có 72,3% gia đình văn hóa, 47% thôn, bản văn hóa; tỉnh Hà Giang có 56,6% gia 
đình văn hóa tiêu biểu; 35,6% làng được công nhận làng văn hóa... 

Với những tiêu chí chung trong Bộ tiêu chí Quốc gia về phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các địa phương đã chủ động vận dụng giải quyết 

những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống ở các gia đình trong khu dân cư, cũng như việc 
điều chỉnh, lành mạnh hóa phong tục, tập quán của đồng bào. Phong trào thật sự đi vào 
cuộc sống, phù hợp với vùng miền, lan tỏa vào từng gia đình, từng thôn, bản, khơi dậy 

niềm tin, sự thi đua sáng tạo trong cộng đồng dân cư. Người dân và các tổ chức xã hội 
phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết, gắn kết “tình làng nghĩa xóm”. 

Ðồng bào tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, 
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố an ninh quốc phòng, 
giữ vững chủ quyền của Tổ quốc. 

Phong trào góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc, 
thúc đẩy hoạt động văn nghệ quần chúng khắp các bản làng. Nhiều lễ hội truyền thống, 

phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ gìn. Những cuộc liên hoan, hội diễn nghệ thuật 
quần chúng vùng núi phía Bắc thu hút nhiều nghệ nhân, người dân tham gia như Liên 
hoan xòe vùng Tây Bắc; Liên hoan hát then - đàn tính vùng Ðông Bắc... Nhiều thôn, bản 

trở thành điểm đến thu hút du khách tại Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng 
Ninh... Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần 
của người dân, tạo môi trường du lịch đa dạng, hấp dẫn. 

Tuy nhiên, phong trào cũng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi lãnh đạo các địa phương 
quan tâm đầu tư thích đáng, phù hợp yêu cầu thực tế. Trước hết, cần tập trung đầu tư cơ 
sở hạ tầng cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Ðặc điểm của các tỉnh miền núi là 
không gian rộng, đi lại khó khăn, dân cư sống không tập trung. Ðời sống văn hóa hầu 
như chỉ được quan tâm ở những nơi đông dân cư, cho nên khi xây dựng nông thôn mới, 
cần chú trọng xây dựng nhà văn hóa theo đúng quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

Các nhà văn hóa không chỉ là nơi diễn ra sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn là 
địa điểm hội họp của các tổ chức, đoàn thể. Ðội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở miền núi rất 
vất vả, thường xuyên phải trèo đèo lội suối đến tận các bản, làng nằm cách xa trung tâm 
để gây dựng phong trào. Song những cán bộ này thường làm công tác kiêm nhiệm, chưa 
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được đào tạo bài bản, chưa được quan tâm đúng mức, vì vậy thường không yên tâm 
công tác lâu dài. 

Để phong trào thật sự thu hút toàn dân tham gia, việc giáo dục tuyên truyền giữ vai 
trò quan trọng. Ðã và đang xuất hiện nhiều hình thức tuyên truyền mới, có hiệu quả trên 
các phương tiện thông tin đại chúng thông qua những hoạt động văn hóa - nghệ thuật. 
Các địa phương cần thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh các danh hiệu 
văn hóa, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt. Những hình thức tuyên truyền cũ 
trước đây như tuyên truyền cổ động ở các phiên chợ, lập đội thông tin lưu động đến tận 
các bản làng… cũng cần được các địa phương rút kinh nghiệm, tiến hành tổ chức lại, 
góp phần tăng cường hiệu quả tuyên truyền.  

 

                                                                                          Nguyễn Thu Hiền  
                                                                                   (nhandan.com.vn - Ngày 20/8/2017) 

 

 
 

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VÙNG BIÊN GIỚI, BIỂN, ĐẢO 
 

Hai mươi năm qua, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch cùng với Bộ Tư 
lệnh Bộ đội Biên phòng 
đã thực hiện chương 
trình phối hợp đẩy mạnh 
và nâng cao hoạt động 
văn hóa thông tin trên các 
tuyến biên giới, biển, đảo. 

Chương trình đã góp 
phần nâng cao dân trí, 
tăng cường tình đoàn kết 

quân dân. 

Với chương trình phối 

hợp này, mỗi đồn biên 
phòng đều phấn đấu trở 
thành điểm sáng văn hóa 

trên tuyến biên giới, hải 
đảo. Ðiều quan trọng hơn 

là điểm sáng văn hóa ấy đã 
lan tỏa ra địa bàn và đến 
với nhân dân. Các tổ, đội 

tuyên truyền văn hóa của 
bộ đội biên phòng được 
hình thành và hoạt động 
thường xuyên suốt 20 năm 

qua. Ðã có nhiều liên hoan 
đội tuyên truyền văn hóa 

biên giới, biển, đảo toàn 
quốc, khu vực được tổ 
chức. Mỗi lần liên hoan đã 
có hàng trăm tiết mục ca 
múa, độc tấu nhạc cụ dân 
tộc, tiểu phẩm kịch thông 
tin với nội dung, hình thức 

hết sức đa dạng, phản ánh 
sâu đậm những nét đặc sắc 
của từng vùng, miền, từng 

dân tộc. Ðặc biệt, các tiểu 
phẩm kịch thông tin đã 

bám sát nhiệm vụ trọng 
tâm tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cho nhân dân về 

chủ trương, chính sách của 
Ðảng và Nhà nước, bảo vệ 
chủ quyền biên giới Quốc 

gia, vận động nhân dân 
không nghe theo luận điệu 
kích động của kẻ xấu và 
các thế lực thù địch... 
Nhiều đội tuyên truyền văn 
hóa của bộ đội biên phòng 

hoạt động hiệu quả, tiêu 
biểu như các đội thuộc tỉnh 

Sơn La, Ðiện Biên, Lào 
Cai, Lạng Sơn, Quảng 
Ninh, Hải Phòng, Gia Lai, 
Ðác Lắc, Cà Mau... 

Các tổ, đội công tác 
tuyên truyền văn hóa của 
bộ đội biên phòng đã luôn 
luôn bám sát đời sống của 
đồng bào các dân tộc, khai 

thác và phát huy vốn văn 
hóa phong phú. Các tổ, đội 
tuyên truyền văn hóa bộ 

đội biên phòng tỉnh Ðiện 
Biên từng được biểu dương 
do đã phối hợp với ngành 

văn hóa sưu tầm nhiều làn 
điệu múa dân ca, sáo, khèn 

của người Mông, Thái, Hà 
Nhì, Dao, Khơ Mú... để 
xây dựng các tiết mục 

tuyên truyền ở các dịp liên 
hoan, hội diễn văn nghệ. 
Các tổ, đội tuyên truyền 
văn hóa còn thường xuyên 
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phối hợp chặt chẽ với đoàn 
thanh niên, đội văn nghệ 

các xã tổ chức các buổi 
giao lưu văn nghệ, thể thao. 
Thông qua việc tham gia 

các lễ hội truyền thống nhất 
là ở vùng biển như Khánh 
Hòa, Quảng Ngãi, Bà Rịa - 
Vũng Tàu... các đội tuyên 
truyền văn hóa biên phòng 
đã giúp các tầng lớp nhân 
dân thêm hiểu về chủ 
quyền biên giới, biển, đảo 
của Tổ quốc. 

Những người lính 
biên phòng làm văn hóa có 
nhiều thuận lợi trước hết vì 

sống với nhân dân đồng 
cam cộng khổ với đồng bào 
vùng biên giới, chống chọi 

với thiên tai, nghèo đói, 
được nhân dân yêu thương 

đùm bọc. Chương trình 
phối hợp giữa Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch với Bộ 

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
đã khiến các tỉnh, thành 
phố biên giới xây dựng 
được đội ngũ cán bộ, chiến 
sỹ, tuyên truyền viên, cán 
bộ văn hóa ở cơ sở nhiệt 
tình công tác có nhiều đóng 
góp tích cực. Tuy nhiên, 
trong hoạt động tuyên 
truyền còn bộc lộ những 

hạn chế cần khắc phục như: 
Việc sử dụng tiếng dân tộc 
để chuyển tải nội dung 

tuyên truyền chưa đáp ứng 
yêu cầu; việc sử dụng các 

làn điệu dân ca, các loại 
hình ca múa nhạc dân tộc 

chưa nhiều cho nên kém 
hấp dẫn; đào tạo chuyên 
môn, nghiệp vụ cho cán bộ 

chiến sỹ ở tổ, đội tuyên 
truyền văn hóa của các đồn 
biên phòng cũng chưa được 
chú trọng. Thời gian tới, 
công tác của các đội tuyên 
truyền văn hóa biên phòng 
cần được quan tâm nhiều 
hơn về trang thiết bị hoạt 
động và trình độ chuyên 
môn. 

 

Nguyễn Thu Hiền 
(nhandan.com.vn  
Ngày 11/5/2014) 

 

 
 

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY NAM BỘ 
 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, 

chính sách về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
Những chủ trương, chính sách đó đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án 

mục tiêu Quốc gia, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đời sống chính trị - xã hội 
và chất lượng cuộc sống của người Khmer, người Hoa và người Chăm ở vùng Tây 

Nam Bộ. Tuy nhiên, sau hơn 30 năm (1986 - 2017) nhìn lại, vẫn còn không ít khó 

khăn, bất cập cần khắc phục trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở các 
dân tộc thiểu số ở vùng này.  

Tây Nam Bộ (hay đồng bằng sông Cửu Long) là nơi tụ cư của nhiều tộc người 
(Kinh, Khmer, Hoa, Chăm...) khác nhau về nguồn gốc cư dân, ngôn ngữ và văn hóa. 

Các cộng đồng đa tộc người này sinh sống tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn ven 
biển Đông (Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và một phần Cà Mau), ven biển Tây (Kiên 

Giang và một phần Cà Mau), ven biên giới Việt Nam - Campuchia (An Giang và Kiên 

Giang), giữa sông Tiền, sông Hậu (Vĩnh Long và một phần Trà Vinh) và Tây Nam sông 
Hậu (Cần Thơ, Hậu Giang, một phần Sóc Trăng và một phần Kiên Giang). Từ thời các 

chúa Nguyễn và triều Nguyễn, người Kinh (tộc người đa số), người Khmer, người Hoa 
và người Chăm (các tộc người thiểu số) là những thành phần cư dân cơ bản hợp thành 

cơ cấu dân cư đa tộc người, đa dạng sắc thái văn hóa của mỗi tộc người ở vùng này. 
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Những vấn đề đặt ra về đời sống văn hóa và việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 
ở vùng các tộc người thiểu số ở vùng Tây Nam Bộ 

Trong vùng các tộc người thiểu số của vùng Tây Nam Bộ, cùng với người Kinh, 

người Khmer, người Hoa và người Chăm là những chủ thể văn hóa, chủ thể phát triển 

của vùng này. Ở đây, văn hóa tộc người của người Khmer được tích hợp trên nền tảng 

nông nghiệp lúa nước và hoa màu là chính và Phật giáo Nam Tông là tôn giáo của toàn 
cộng đồng có tác động chi phối mọi mặt đời sống cư dân với các thiết chế (hay định chế) 

tự quản cộng đồng của phum, sóc và nhà chùa. Trong khi đó, văn hóa tộc người của 
người Hoa được tích hợp trên nền tảng nông nghiệp rẫy hoa màu, hoạt động kinh doanh, 

làm dịch vụ là chính và hội quán là thiết chế tự quản cộng đồng gắn với tín ngưỡng tôn 

thờ ông Bổn, bà Thiên Hậu của cư dân di cư bằng đường biển. Còn văn hóa tộc người 
của người Chăm được tích hợp trên nền tảng kinh tế đánh bắt cá trên sông rạch và buôn 

bán lưu động, dài ngày “nay đây, mai đó” là chính và Islam là tôn giáo của toàn cộng 
đồng có tác động chi phối mọi mặt đời sống cư dân với các thiết chế tự quản cộng đồng 

của palei và thánh đường. Vì thế, việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở vùng các tộc 

người thiểu số của vùng Tây Nam Bộ cần trên cơ sở nhận biết thực trạng về môi trường 

và thấu hiểu bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống của mỗi tộc người này. 

Theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc bảo tồn và phát 
huy bản sắc văn hóa truyền thống của các tộc người thiểu số, các tỉnh, thành phố ở vùng 

Tây Nam Bộ đã huy động kết hợp lồng ghép nhiều nguồn vốn của Trung ương, địa 

phương, tổ chức phi chính phủ và người dân để tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa các 

thiết chế tôn giáo, tín ngưỡng cổ truyền của cộng đồng (chùa Phật giáo Nam tông của 

người Khmer, thánh đường Islam của người Chăm, miếu thờ ông Bổn, bà Thiên Hậu của 
người Hoa); sưu tầm, lưu giữ, trưng bày các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và xếp 

hạng các di tích văn hóa lịch sử. Tại Sóc Trăng có 5 chùa Phật giáo Nam tông Khmer 
được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia (2 chùa) và cấp tỉnh (3 chùa), 3 

công trình kiến trúc văn hóa Hoa được công nhận di tích cấp tỉnh và bảo tàng Khmer 

trưng bày 462 hiện vật văn hóa truyền thống của tộc người này. Tại Kiên Giang có 4 

chùa và 1 tháp đựng cốt 4 sư liệt sỹ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. 

Còn tại thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) có 01 ngôi chùa được công nhận là di tích 
lịch sử văn hóa cấp tỉnh, 02 ngôi chùa được công nhận di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc 

cấp Quốc gia và khu di tích văn hóa cấp Quốc gia Ao Bà Om...  

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ, thể dục, thể thao của các tộc người thiểu 

số ở vùng Tây Nam Bộ luôn được duy trì và phát huy. Ở Sóc Trăng có các đoàn nghệ 

thuật Khmer chuyên nghiệp, đội văn nghệ chuyên nghiệp Hội Châu Quang (thị xã Vĩnh 
Châu) và một số đội văn nghệ quần chúng hoạt động ở các huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh. Ở Kiên Giang, Đoàn nghệ thuật Khmer và Đội chiếu bóng lưu động của tỉnh 
thường xuyên lưu diễn phục vụ người dân vùng các tộc người thiểu số, vùng sâu, vùng 

xa, vùng biên giới và giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các tỉnh kết nghĩa ở Campuchia. 

Hiện nay, ngành văn hóa tỉnh Kiên Giang cũng đã xây dựng đề án truyền dạy và bảo tồn 
nghệ thuật sân khấu Dù kê của người Khmer. 
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Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị cơ sở của các địa 
phương ở vùng Tây Nam Bộ trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

“Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện chương trình 
mục tiêu Quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 gắn với chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 cũng đã làm thay đổi căn bản 
kết cấu hạ tầng, đời sống kinh tế - xã hội và văn hóa của các cộng đồng người Khmer, 

người Hoa và người Chăm ở khu vực nông thôn, thành thị, vùng ven biên giới, ven biển 

và hải đảo ở vùng này.  

Các thiết chế văn hóa cổ truyền (chùa Khmer, thánh đường Chăm, hội quán Hoa...) 

và hiện đại (nhà văn hóa xã, nhà truyền thống Chăm, bảo tàng Khmer...) đã được đầu tư 
xây dựng mới hoặc trùng tu, sửa chữa lại để đáp ứng yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa 

cơ sở ở vùng các tộc người thiểu số của vùng Tây Nam Bộ. Tính đến tháng 10/2014, ở 
Sóc Trăng đã có 511 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà thông tin ấp và tụ điểm văn hóa chùa 

Khmer. Ngoài ra, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (ở Cần Thơ), các trường trung 

cấp Pali Khmer (ở Sóc Trăng và Trà Vinh) và các trường cao đẳng, trung cấp nghề, 

trung học dân tộc nội trú đã được đầu tư xây dựng nhằm góp phần thúc đẩy công tác 

giáo dục, đào tạo, dạy nghề cho con em và sư sãi người Khmer. 

“Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, xây dựng “gia 

đình văn hóa”, “ấp văn hóa”, “xã văn hóa”, “chùa Khmer văn hóa”, “điểm sáng văn hóa 

biên giới”... đã được triển khai thực hiện rộng khắp ở vùng người Khmer, người Hoa và 

người Chăm. Ở huyện An Phú (An Giang), nơi có đông người Chăm sinh sống, có 

92,6% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 56/58 ấp văn hóa, 10/14 xã, thị trấn văn hóa, có 
104 đơn vị được công nhận cơ quan văn hóa, 4/58 ấp được phê duyệt Quy ước theo 

Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang và 12/34 ấp 
điểm sáng văn hóa biên giới. Ở huyện Châu Thành (Kiên Giang), nơi có đông người 

Khmer và người Hoa sinh sống, hàng năm có 93% số hộ gia đình, 95% số ấp, khu phố, 

98% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Ở thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), 

trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn 

hóa”, “xây dựng khóm, ấp văn hóa và cuộc sống mới ở khu dân cư” có 33/72 khóm có 
người Khmer sinh sống đạt danh hiệu khóm văn hóa, 3.816/5.062 hộ gia đình Khmer 

được công nhận gia đình văn hóa. 

Các địa phương ở vùng Tây Nam Bộ đã triển khai thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong các cộng đồng người Khmer, người Hoa và 

người Chăm theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt 
là, tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa lò hỏa táng tại các chùa Phật giáo Nam tông 

Khmer. Riêng tỉnh Kiên Giang có kế hoạch thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo 
hôn và hôn nhân cận huyết trong các tộc người thiểu số trên địa bàn tỉnh và đầu tư 30 tỷ 

đồng để xây dựng lò hỏa táng cải tiến cho 92 chùa. Thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) 

cũng đã xây dựng 9 nhà hỏa táng ở 9 điểm chùa với kinh phí từ nguồn vốn Trung ương 
và đối ứng của người dân, sư sãi Khmer... Nhìn chung, việc đầu tư xây dựng, sửa chữa 
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nhà hỏa táng ở các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đã tạo điều kiện thuận lợi không chỉ 
cho người Khmer, mà còn cho cả người Kinh, người Hoa thực hiện việc hỏa táng và 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất đốt gây ra. 

Lễ hội truyền thống của các cộng đồng người Khmer, người Hoa và người Chăm ở 

vùng Tây Nam Bộ đã được bảo tồn và phát huy. Lễ hội Đônta - Đua bò của người 

Khmer ở An Giang được tổ chức luân phiên mỗi năm ở huyện Tri Tôn và huyện Tịnh 
Biên; ngày hội văn hóa thể thao truyền thống và Liên hoan văn hóa mùa nước nổi Búng 

Bình Thiên cũng được tổ chức hàng năm ở huyện An Phú. Các lễ hội tín ngưỡng tôn 
giáo của người Khmer, người Hoa ở Sóc Trăng được tổ chức theo truyền thống, trong 

đó, Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe ngo của người Khmer được nâng cấp thành Festival 

đua ghe ngo của vùng Tây Nam Bộ. Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe ngo cũng được tổ 
chức hàng năm tại huyện Gò Quao và được nâng cấp thành Ngày hội văn hóa thể thao 

và du lịch cấp tỉnh ở Kiên Giang. Các điểm chùa ở chung quanh Ao Bà Om và Ao Bà 
Om là những nơi diễn ra các lễ hội truyền thống và là nơi sinh hoạt, tu học, vui chơi giải 

trí của người Khmer và nhân dân địa phương ở tỉnh Trà Vinh. Có thể nói, các lễ hội 

truyền thống, “Ngày hội văn hóa dân tộc Khmer, Chăm và Hoa” được tổ chức thường 

xuyên hàng năm đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống 

của các cộng đồng tộc người này. Đồng thời, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, 
thánh đường Islam Chăm, hội tương tế Hoa cũng được phát huy vai trò, vị thế của mình 

trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và chăm lo giáo dục cộng 

đồng (dạy chữ Khmer, chữ Hoa, tiếng Chăm...). 

Tuy nhiên, việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở vùng các tộc người thiểu số của 

vùng Tây Nam Bộ vẫn còn không ít khó khăn, bất cập. Môi trường sinh thái và nhân văn 
vùng này đã có nhiều thay đổi dưới tác động của sự phát triển kinh tế - xã hội và biến 

đổi khí hậu. Đời sống kinh tế và sinh kế của các cộng đồng tộc người thiểu số ở vùng 
Tây Nam Bộ, nhất là người Khmer và người Chăm là những “cộng đồng nghèo”, còn 

nhiều khó khăn, thiếu thốn và rủi ro. Trong khi đó, hệ thống giáo dục, đào tạo, nhất là 

đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu học nghề khả dĩ phù hợp theo phong tục tập 

quán của từng tộc người. Hệ thống y tế, nhất là mạng lưới chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

chưa đáp ứng được yêu cầu phòng chữa bệnh và giữ gìn vệ sinh môi trường. Công tác 
giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và cải thiện môi trường trở 

thành vấn đề cấp bách đối với việc nâng cao chất lượng dân số, tầm vóc con người và 

chất lượng nguồn nhân lực của các tộc người thiểu số, đáp ứng yêu phát triển kinh tế - 

xã hội và nhu cầu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở vùng này. 

Để tiếp tục giữ gìn văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của đồng bào các 
dân tộc thiểu số vùng Tây Nam Bộ 

Tây Nam Bộ là vùng đất đa văn hóa, đa tôn giáo và đa dạng các loại hình tín 
ngưỡng, lễ hội dân gian của người Khmer, người Hoa và người Chăm. Việc bảo tồn, giữ 

gìn và phát huy các giá trị truyền thống trong văn hóa và tôn giáo của các tộc người này 
hiện nay là yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp bách để đáp ứng việc xây dựng gia đình văn 

hóa, ấp, khóm, khu phố văn hóa, điểm sáng văn hóa biên giới và xây dựng nếp sống văn 
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minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Để tạo sự chuyển biến nhanh, bền vững trong 
xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở vùng các tộc người thiểu số của vùng Tây Nam Bộ, 

trong quản lý xã hội tổng thể về văn hóa, các địa phương ở vùng này cần:  

Thứ nhất, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, chương 

trình, dự án mục tiêu Quốc gia, địa phương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển 

kinh tế - xã hội và văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số, nhất là trong vùng người Khmer và 
vùng người Chăm sau hơn 30 năm đổi mới. Trên cơ sở đó, lựa chọn các dự án ưu tiên 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa thân thiện với môi 
trường, phù hợp với đặc điểm, lợi thế của vùng và trình độ phát triển của các tộc người 

thiểu số ở vùng này; đồng thời xây dựng các đề án khôi phục một số loại hình văn hóa, 

nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, như lễ cưới, trang phục, các trò chơi dân 
gian, sân khấu rô băm, dù kê, các loại nhạc cụ cổ truyền... 

Thứ hai, xây dựng đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 
thiết chế văn hóa cộng đồng để ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở. Phát triển du lịch sinh thái - 

văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích khảo cổ học, thiết chế văn 

hóa, làng nghề, nghề thủ công cổ truyền và lễ hội truyền thống ở vùng các tộc người 

thiểu số, nhất là vùng người Khmer và người Chăm ở ven biên giới, vùng người Khmer 
và người Hoa ở ven biển và hải đảo.  

Thứ ba, phát huy vai trò của Hội đoàn sư sãi yêu nước của người Khmer, Hội 
tương tế của người Hoa, Hội đồng giáo cả của người Chăm và người có uy tín của phum 

sóc và chùa Phật giáo Nam tông Khmer (Sư cả), khu dân cư và hội quán Hoa (Hội 
trưởng), palei và thánh đường Chăm (Giáo cả) trong tuyên truyền, vận động cộng đồng 

cư dân và tín đồ của mình tham gia xây dựng gia đình văn hóa, ấp/khóm/khu phố văn 

hóa, điểm sáng văn hóa biên giới, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ 
hội.  

Thứ tư, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý xã hội 

tổng thể về văn hóa, thấu hiểu phong tục, tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, lối sống và tâm 

lý các tộc người thiểu số của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở 
xã/phường/thị trấn và ấp/khóm/khu phố để huy động có hiệu quả cao các nguồn lực và 

thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở và môi trường văn hóa gắn với việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn 
minh. 

 

                                                                        Võ Công Nguyện 
                                  TS, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ 
                                                         (tapchicongsan.org.vn - Ngày 02/4/2018)  
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Trích  
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO  

“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” NĂM 2018 
 

…II. KẾT QUẢ THỰC 
HIỆN 

2. Kết quả phối hợp, 
triển khai thực hiện 
phong trào và lồng ghép 
với các phong trào thi 
đua yêu nước của các sở, 
ban, ngành, đoàn thể 
trên địa bàn tỉnh:  

Từ năm 2016 trở về 
trước, Ban chấp hành 
phong trào của tỉnh đã duy 
trì tốt công tác giao ban 
Ban chấp hành theo Quy 
chế hoạt động, định kỳ 
một quý 1 lần, sơ kết 6 
tháng và tổng kết năm hoạt 
động của Ban chấp hành. 
Hàng năm phối hợp tổ 
chức các đoàn công tác, 
tiến hành kiểm tra phong 
trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn 
hóa” ở các huyện, thành 
phố trong toàn tỉnh.  

Đến nay, mặc dù có 
nhiều biến động về cơ cấu 
tổ chức, phân công nhiệm 
vụ nhưng phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” 
vẫn được các cấp, các 

ngành, đoàn thể phối hợp  
thực hiện tốt.  Đặc biệt là 
việc triển khai lồng ghép 
phong trào với các phong 
trào thi đua yêu nước, hoạt 
động của các sở, ngành. 
Cụ thể:   

Công an tỉnh đã đưa 
ra nhiều biện pháp để triển 
khai, thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” 
trong lực lượng Công an 
Sơn La, trong đó tập trung 
vào xây dựng môi trường 
văn hóa, đời sống văn hóa, 
xây dựng nâng cao văn 
hóa ứng xử công an nhân 
dân; gắn với phong trào thi 
đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 
phong trào “Công an nhân 
dân học tập, thực hiện sáu 
điều Bác Hồ dạy” và Cuộc 
vận động “Xây dựng 
phong cách người công an 
nhân dân bản lĩnh, nhân 
văn, vì nhân dân phục vụ”. 
Trọng tâm là xây dựng, 
tôn vinh đơn vị đạt danh 
hiệu “Đơn vị văn hóa, 
gương mẫu chấp hành điều 
lệnh công an nhân dân” 

góp phần tạo nên diện mạo 
văn hóa đặc trưng của lực 
lượng công an nhân dân;  

Liên đoàn Lao động 
tỉnh duy trì Chuyên mục 
“Lao động và công đoàn“  
thường xuyên được đăng 
tải và phát sóng trên báo 
Sơn La và Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh, phản ánh 
kịp thời phong trào công 
nhân viên chức lao động 
và hoạt động công đoàn;  

Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh tuyên truyền, phổ biến 
phong trào thi đua “Phụ nữ 
Sơn La chung sức xây 
dựng nông thôn mới”; 
triển khai thực hiện công 
tác giải quyết việc làm - 
dạy nghề - chính sách đối 
với người có công với 
cách mạng; triển khai các 
hoạt động hưởng ứng 
Tháng hành động Quốc gia 
phòng chống bạo lực gia 
đình; triển khai thực hiện 
phong trào thi đua đảm 
bảo trật tự an toàn giao 
thông... duy trì các mô 
hình câu lạc bộ kết nối 
“Mẹ và con gái”; câu lạc 

PHONG TRÀO 

 “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” 

TẠI TỈNH SƠN LA 
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bộ  “Không có trẻ suy dinh 
dưỡng”; câu lạc bộ 
“Không sinh con thứ ba”; 
câu lạc bộ “Mẹ chồng 
nàng dâu”; câu lạc bộ 
“Nuôi dạy con tốt”; câu 
lạc bộ “5 không, 3 sạch”; 
câu lạc bộ “Gia đình hạnh 
phúc”; câu lạc bộ “Đồng 
cảm, mẹ hiền dâu thảo, mẹ 
chồng nàng dâu trên địa 
bàn của tỉnh”; 

 Hội Nông dân với 
phong trào “Thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn 
kết giúp nhau xóa đói 
giảm nghèo và làm giàu 
chính đáng”; Hội Người 
cao tuổi thực hiện “Ông bà 
mẫu mực, con cháu hiếu 
thảo”...; Đoàn Thanh niên 
với phong trào “5 xung 
kích phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 
đồng hành với thanh niên 
lập thân, lập nghiệp”. 
Phong trào thi đua “Chung 
sức xây dựng nông thôn 
mới”… 

Trong năm 2018,  các 
cấp, các ngành, đoàn thể 
đã xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện phong trào, 
tích cực chỉ đạo triển khai, 
thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” 
theo ngành dọc. Chỉ đạo 
triển khai thực hiện tốt 
phong trào thi đua học tập, 
lao động sáng tạo, xây 
dựng cơ quan, đơn vị đạt 
chuẩn văn hóa, vận động 
cán bộ viên chức - người 

lao động xây dựng gia 
đình văn hóa gắn với việc 
thực hiện cuộc vận động 
xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư, phòng chống 
tại nạn xã hội, xây dựng 
các tổ chức đoàn thể vững 
mạnh, tham gia các hoạt 
động an sinh xã hội. Duy 
trì tốt các phong trào văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao trong cơ quan, đơn vị. 
Tổ chức các giải thi đấu 
thể thao, các buổi giao lưu 
văn nghệ khích lệ đông 
đảo cán bộ viên chức - 
người lao động tham gia, 
góp phần nâng cao đời 
sống văn hóa tinh thần, 
nâng cao sức khỏe, hiệu 
quả công tác cho cán bộ 
viên chức - người lao động 
trong đơn vị. Phối hợp tốt 
với các đơn vị trên địa bàn 
thực hiện hiệu quả công 
tác đảm bảo an ninh trật 
tự, an toàn xã hội, vệ sinh 
môi trường, xây dựng nếp 
sống văn hóa. Phối hợp 
hiệu quả trong công tác 
theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, 
giám sát phong trào ở cơ 
sở. Thực hiện tốt chế độ 
báo cáo theo quy định. 

12/12 huyện, thành 
phố đã ban hành kế hoạch 
triển khai phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” 
năm 2018. Tổ chức Hội 
nghị tổng kết phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” 
năm 2017, triển khai 

nhiệm vụ năm 2018. Chỉ 
đạo, hướng dẫn cơ sở đăng 
ký danh hiệu cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp, bản, tổ 
dân phố, gia đình văn hóa 
năm 2018. Duy trì thực 
hiện tốt chế độ báo cáo với 
Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 
Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch).  Tập trung tuyên 
truyền các tiêu chí về xây 
dựng gia đình văn hóa, 
bản, tổ dân phố văn hóa, 
cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 
xã đạt chuẩn văn hóa nông 
thôn mới, phường, thị trấn 
đạt chuẩn văn minh đô 
thị… thông qua các buổi 
tuyên truyền của Đội 
thông tin lưu động. Sử 
dụng hiệu quả biện pháp 
tuyên truyền bằng cổ động 
trực quan gắn với việc 
tuyên truyền về chủ 
trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà 
nước với việc tuyên truyền 
về phong trào bằng các 
tiếng dân tộc như: Tiếng 
Mông, tiếng Thái và tiếng 
phổ thông… Tổ chức 
thành công Hội nghị biểu 
dương Gia đình văn hóa 
tiêu biểu xuất sắc giai 
đoạn 2015 - 2017;  thành 
lập đoàn và tham dự Hội 
nghị biểu dương cấp tỉnh 
(Ngày 28/6 - Ngày Gia 
đình Việt Nam). Hướng 
dẫn Ban chấp hành các xã 
tiếp tục triển khai thực 
hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang 
và lễ hội theo sự chỉ đạo 
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của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch và các quy định 
của tỉnh. Tổ chức thực 
hiện công tác đăng ký, 
bình xét và đề nghị công 
nhận Gia đình văn hóa 
đúng quy định. 

3. Kết quả thực hiện 
các phong trào: 

3.1. Phong trào xây 
dựng Gia đình văn hóa: 

Trong  năm qua, Ban 
Chỉ đạo tỉnh Sơn La đã 
bám sát các nội dung và 
tiêu chí về xây dựng gia 
đình văn hóa để chỉ đạo 
thực hiện. Vì vậy, phong 
trào đã đạt được hiệu quả 
khá toàn diện, thu hút 
được sự quan tâm, hưởng 
ứng của nhân dân. Số hộ 
đạt chuẩn gia đình văn hóa 
ngày một tăng, chất lượng 
phong trào ngày càng được 
chú trọng và nâng cao. Các 
gia đình văn hóa là hạt 
nhân nòng cốt, tích cực, 
gương mẫu chấp hành quy 
ước, hương ước cộng 
đồng, giữ gìn an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, vệ sinh môi trường, 
thực hiện nếp sống văn 
hóa, văn minh nơi công 
cộng...  

Kết quả:  Tính đến 
hết năm 2017, toàn tỉnh 
hiện có 169.234/275.149 
hộ đạt danh hiệu Gia đình 
văn hóa, đạt 61,51%; Tăng 
4,83% so với cùng kỳ năm 
2016.  

Năm 2018: Tỷ lệ 
đăng ký Gia đình văn hóa 
đạt 69,8%. (Khả năng thực 

hiện vượt chỉ tiêu Nghị 
quyết giao tăng từ 1 - 1,5% 
so với năm 2017). 

3.2. Phong trào xây 
dựng bản, tổ dân phố 
văn hóa:  

Trong năm qua, nhận 
thức của các cấp ủy đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể về vị 
trí, vai trò của công tác 
xây dựng bản, tổ dân phố 
văn hóa được nâng lên. 5 
tiêu chuẩn trong quy chế 
đã ban hành, được nhân 
dân đón nhận, nghiên cứu 
thảo luận và cụ thể hóa 
trong quy ước, hương ước 
của bản, tổ, tiểu khu. 
Phong trào đã và đang 
đem lại những chuyển biến 
tích cực cả về số lượng và 
chất lượng. Hệ thống 
chính trị ở cơ sở được 
củng cố, chi bộ, chính 
quyền, đoàn thể hoạt động 
có hiệu quả. Kỷ cương 
phép nước được giữ vững, 
dân chủ được mở rộng, 
tình làng nghĩa xóm được 
vun đắp, tệ nạn xã hội dần 
được đẩy lùi. Nâng cao 
dân trí, thay đổi tập quán 
làm ăn, mạnh dạn chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng vật 
nuôi, phù hợp với thực tế, 
áp dụng khoa học kỹ thuật 
nâng cao năng suất lao 
động. Phá bỏ những tập 
tục, thói quen lạc hậu, việc 
cưới, việc tang và lễ hội 
của từng khu dân cư được 
thực hiện theo nếp sống 
mới... Các hoạt động văn 
hóa nghệ thuật và các 

phong trào quần chúng đã 
có bước chuyển biến tích 
cực; công tác bảo tồn và 
phát huy di sản văn hóa 
dân tộc được chú trọng; 
qua phong trào nhiều nhà 
văn hóa, trạm y tế, sân thể 
thao, đường liên bản, nhà 
mẫu giáo... được nhân dân 
đóng góp xây dựng, hoạt 
động xã hội hóa văn hóa 
đang từng bước được quan 
tâm từ cơ sở đã trở thành 
nhân tố quan trọng thúc 
đẩy phát triển kinh tế xã 
hội, nhờ đó mà đời sống 
vật chất, tinh thần của 
nhân dân không ngừng 
được cải thiện. 

Kết quả: Năm 2017 
có 962/3.324 bản, tổ dân 
phố đạt Bản, tổ dân phố 
văn hóa, đạt 28,94%. Tăng 
3,65% so với cùng kỳ năm 
2016. 

Năm 2018, có 
1.582/2.942 bản, tổ dân 
phố đăng ký xây dựng 
Bản, tổ dân phố văn hóa, 
đạt 53,77%.  

3.3. Phong trào xây 
dựng đơn vị văn hóa: 

 Phong trào xây 
dựng đơn vị văn hóa đã đi 
vào nề nếp, các đơn vị 
thường xuyên chú trọng 
thực hiện quy chế dân chủ, 
xây dựng cảnh quan môi 
trường xanh - sạch - đẹp, 
vai trò của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể trong đơn 
vị được phát huy, cán bộ 
công nhân viên tích cực 
đăng ký xây dựng gia đình 
văn hóa, xây dựng cơ quan 
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đơn vị văn hóa. Các đơn vị 
đã tổ chức niêm yết công 
khai quy tắc ứng xử của 
cán bộ công chức, viên 
chức tại cơ quan, giúp cho 
cán bộ trong cơ quan nắm 
rõ những việc phải làm và 
không được làm, đặc biệt 
đối với cán bộ phụ trách 
những công tác liên quan 
trực tiếp đến quyền lợi của 
tổ chức và nhân dân. Đã tổ 
chức và duy trì hòm thư 
tiếp nhận đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, góp ý tại trụ sở 
cơ quan, duy trì địa chỉ thư 
điện tử, đường dây liên lạc 
“nóng”, thực hiện các cuộc 
giao lưu trực tuyến với 
người dân để tiếp nhận các 
thông tin phản ảnh về tình 
hình quản lý cũng như tinh 
thần thái độ của đội ngũ 
cán bộ chuyên môn của 
ngành. 

  100% các cơ quan, 
đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 
số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh 
“Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”.  

 Các cấp công đoàn 
phối hợp với các đoàn thể, 
dưới sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ 
của chính quyền đã tăng 
cường nâng cấp, xây dựng 
mới các thiết chế văn hóa, 
thể thao. Trên địa bàn toàn 
tỉnh đã có 34 nhà văn hóa 
thể thao do các cấp công 
đoàn quản lý và tổ chức 
hoạt động, gần 300 câu lạc 
bộ công nhân, nữ công; 

2.711 đội bóng chuyền, 
bóng đá, cầu lông và 702 
đội văn nghệ của công 
nhân viên chức lao động 
thường xuyên luyện tập, 
thi đấu, biểu diễn.   

Năm 2017, toàn tỉnh 
có 1.977/2.091 cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp đạt 
chuẩn văn hóa, đạt 
94,55%. Tăng 3,55% so 
với cùng kỳ năm 2016. 

Năm 2018, toàn tỉnh 
có 2.067/2.080 cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp đăng 
ký xây dựng đạt chuẩn văn 
hóa, đạt 99,37%. Tăng 
0,37% so với số đăng ký 
cùng kỳ năm 2017. 

3.4. Phong trào 
“Toàn dân rèn luyện 
thân thể theo gương Bác 
Hồ vĩ đại”: 

 Hưởng ứng cuộc 
vận động “Toàn dân rèn 
luyện thân thể theo gương 
Bác Hồ vĩ đại”. Phong trào 
thể dục thể thao quần 
chúng đã có bước phát 
triển cả về chất lượng và 
số lượng, thu hút đông đảo 
quần chúng nhân dân tham 
gia. Nhiều hình thức tập 
luyện thể thao phong phú, 
phù hợp với từng lứa tuổi, 
các đối tượng, các ngành 
nghề được phổ cập rộng 
rãi như: Thể dục dưỡng 
sinh, đi bộ của người cao 
tuổi, keratedo và tập luyện 
võ thuật trong thanh - 
thiếu niên; bóng đá, bóng 
chuyền, cầu lông ở các 
bản, tổ, tiểu khu, cơ quan, 

trường học, đơn vị. Đặc 
biệt, các môn thể thao hiện 
đại và các môn thể thao 
dân tộc được chú trọng 
phát triển như: Đẩy gậy, 
bắn nỏ, tung còn, kéo co, 
tó mak lẹ… đã được nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh 
gìn giữ và phát huy hiệu 
quả.  

 Kết quả: Năm 2017, 
tỷ lệ người tham gia tập 
luyện thể dục thể thao 
thường xuyên 27%; gia 
đình luyện tập thể dục thể 
thao 22%; 484 câu lạc bộ 
thể dục thể thao. 

 3.5. Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”: 

Năm 2017, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Sơn La tiếp tục 
phát động cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” trên địa bàn 
tỉnh Sơn La. Trên cơ sở 
kết quả 20 năm triển khai 
Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân 
cư”, cuộc vận động tiếp 
tục được các tầng lớp nhân 
dân đồng tình hưởng ứng 
và tích cực tham gia, thông 
qua việc tổ chức triển khai 
thực hiện 05 nội dung của 
cuộc vận động đã động 
viên nhân dân phát huy 
truyền thống đoàn kết, 
khơi dậy nguồn lực, tạo 
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sức mạnh nội lực ngay 
trong mỗi người, mỗi gia 
đình và cả cộng đồng dân 
cư, phấn đấu thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội, đẩy mạnh phong 
trào chung sức xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn 
minh ở các cơ sở xã, 
phường, thị trấn và từng 
khu dân cư trong toàn tỉnh. 
Giải quyết kịp thời, có 
hiệu quả những vấn đề 
phát sinh từ cơ sở và 
những nhu cầu thiết yếu 
của cộng đồng dân cư; 
tăng cường sự đồng thuận 
trong xã hội; củng cố niềm 
tin của các tầng lớp nhân 
dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng và sự quản lý điều 
hành của Nhà nước, xây 
dựng và củng cố hệ thống 
chính trị ở cơ sở, tăng 
cường mở rộng khối đại 
đoàn kết toàn dân; phối 
hợp với các tổ chức thành 
viên tổ chức “Ngày hội 
Đại đoàn kết toàn dân tộc” 
ở khu dân cư nhân dịp kỷ 
niệm 87 năm ngày thành 
lập Mặt trận Dân tộc 
Thống nhất Việt Nam 
(18/11/1930 - 18/11/2017).   

3.6. Phong trào “học 
tập, lao động sáng tạo”: 

Phong trào “Học tập, 
lao động sáng tạo” được 

phát huy, nhất là trong đội 

ngũ cán bộ, giáo viên, 

nhân dân lao động cũng 

như mọi tầng lớp nhân 

dân, góp phần nâng cao 
trình độ nghề nghiệp trong 

các lĩnh vực kinh tế - xã 

hội, các cơ quan, đơn vị 
đều phát động phong trào 

thi đua sôi nổi trong cán 
bộ, công nhân viên chức 

lao động, huy động nguồn 

lực trí tuệ phục vụ cho lao 
động, sản xuất của cơ 

quan, đơn vị, xí nghiệp, vì 
mục tiêu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. 

Việc ứng dụng công nghệ 
thông tin được các cơ 

quan, trường học chú 

trọng, đã góp phần nâng 

cao hiệu quả công việc; 

công tác tuyên truyền, phổ 
biến khoa học kỹ thuật và 

ứng dụng các thành tựu 

vào sản xuất được chú 
trọng, đặc biệt là trong lĩnh 

vực nông nghiệp đã đưa 
năng suất cây trồng, vật 

nuôi ngày càng tăng. 

Nhiều hộ gia đình được 
công nhận “Gia đình nông 

dân sản xuất giỏi”, nhiều 
mô hình sản xuất kinh tế 

có hiệu quả đã được nhân 

rộng trong toàn tỉnh, thúc 
đẩy kinh tế các địa phương 

phát triển, ổn định và nâng 

cao đời sống người dân. 

Nhiều trang trại đã 
được hình thành, nhiều 

ngành nghề đem lại hiệu 

quả kinh tế cao, giải quyết 
được việc làm cho hàng 

trăm lao động, có nhiều hộ 
gia đình cho thu nhập cao 

từ 200 triệu đồng đến trên 
500 triệu đồng/năm.  

3.7. Phong trào Xây 
dựng người tốt, việc tốt, 
các điển hình tiên tiến: 

Xây dựng gương 
người tốt, việc tốt, các 
điển hình tiên tiến đã trở 
thành mục tiêu trong các 
cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, trong mỗi gia đình, 
dòng họ, trong mỗi thôn, 
bản, tiểu khu và đã được 
nhân dân nhiệt tình ủng 
hộ. Nhiều phong trào thi 
đua được phát động ở các 
cấp, các ngành như: Phong 
trào “Toàn dân tham gia 
bảo vệ an ninh Tổ quốc”,  
phong trào “Thi đua quyết 
thắng” trong lực lượng vũ 
trang nhân dân; phong trào 
“Xây dựng trường học 
thân thiện, học sinh tích 
cực”; phong trào “Nông 
dân sản xuất giỏi, đoàn kết 
giúp nhau xóa đói giảm 
nghèo”; phong trào “Phụ 
nữ tích cực học tập, lao 
động sáng tạo, xây dựng 
gia đình 5 không 3 sạch”;  
Cuộc vận động “Đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”... đã 
thu hút đông đảo cán bộ, 
đảng viên và nhân dân 
trong toàn tỉnh tích cực 
hưởng ứng tham gia thực 
hiện. 

Qua các phong trào, 
đã có nhiều cá nhân và tập 
thể điển hình tiên tiến trên 
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các lĩnh vực sản xuất kinh 
tế, công tác, hoạt động xã 
hội... nhiều gương người 
tốt việc tốt, nhiều cán bộ, 
chiến sỹ và nhiều cơ quan, 
ban ngành có nhiều thành 
tích trong công tác, lao 
động sáng tạo... đã được 
tuyên dương khen thưởng 
tại nhiều hội nghị cấp tỉnh, 
huyện, ngành... đã kịp thời 
động viên các cá nhân, tập 
thể điển hình tiêu biểu và 
nhân rộng các điển hình 
tiên tiến trong toàn tỉnh.  

3.8. Phong  trào 
“Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc”: 

Nhận thức rõ vai trò 
và ý nghĩa của phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc” trong thực hiện 
phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa”; Công an 
tỉnh đã chủ động tham 
mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành 
các chương trình, chỉ thị, 
kế hoạch chỉ đạo các sở, 
ban, ngành triển khai, thực 
hiện lồng ghép công tác 
xây dựng phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc” gắn với thực 
hiện phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa”, tập trung 
chỉ đạo về công tác chuyển 
hóa địa bàn trọng điểm 
phức tạp về an ninh trật tự; 
duy trì và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của lực 
lượng công an xã, các mô 

hình tự quản, tự phòng, tự 
bảo vệ ở cơ sở; ban hành 
các kế hoạch tuyên truyền 
về công tác đặc xá, đẩy 
mạnh công tác tái hòa 
nhập cộng đồng và vận 
động nhân dân tham gia 
tiếp nhận, quản lý, giáo 
dục, giúp đỡ người được 
đặc xá, người chấp hành 
xong án phạt tù về nơi cư 
trú. 

Công an các huyện, 
thành phố đã tích cực tham 
mưu với cấp ủy, chính 
quyền cùng cấp đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động 
nhân dân tích cực tham gia 
thực hiện chương trình 
mục tiêu về phòng chống 
tội phạm, phòng chống ma 
túy; chương trình hành 
động phòng chống mua 
bán người, tổ chức các đợt 
cao điểm tấn công trấn áp 
tội phạm, giao nộp vũ khí, 
vật liệu nổ, phòng chống 
cháy nổ, đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông; các cuộc 
vận động toàn dân tham 
gia chuyển hóa địa bàn 
trọng điểm, phức tạp về an 
ninh trật tự; cuộc vận động 
toàn dân giao nộp vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ... từ đó từng bước củng 
cố và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các mô 
hình, điển hình tiên tiến 
trong phong trào “toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 
Phong trào “Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc” đã 
thực sự đi vào chiều sâu, 

thực chất hơn tạo môi 
trường, điều kiện thuận lợi 
thúc đẩy Phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa”. 

 Các mô hình, điển 
hình tiên tiến phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc” tiếp tục được các 
cơ quan, doanh nghiệp và 
địa phương quan tâm xây 
dựng, củng cố, chỉ đạo 
nâng cao hiệu quả hoạt 
động, thu hút đông đảo các 
tầng lớp nhân dân tham gia 
trực tiếp vào công tác giữ 
gìn an ninh trật tự ở cơ sở. 
Nhiều mô hình đã và đang 
phát huy tốt tác dụng, góp 
phần giải quyết những vấn 
đề bức xúc nổi lên về an 
ninh trật tự, điển hình như 
mô hình “Nhóm liên gia tự 
quản” về an ninh trật tự; 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 
Hội Cựu chiến binh, Tỉnh 
Đoàn thanh niên, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ, Khối các cơ 
quan, doanh nghiệp, trường 
học có nhiều mô hình sáng 
tạo góp phần giải quyết 
tình hình an ninh trật tự ở 
địa bàn cơ sở, tạo bước 
chuyển biến quan trọng về 
chất của phong trào bảo vệ 
an ninh trật tự. 

Công an tỉnh chủ trì 
xây dựng, nhân rộng mô 
hình “Nhóm liên gia tự 
quản” về an ninh trật tự - 
là mô hình mang tính 
phòng ngừa xã hội cao 
trong công tác phòng 
chống tội phạm, xây dựng 
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đời sống văn hóa và mang 
tính xã hội, nhân văn ở 
cộng đồng dân cư, tạo 
bước chuyển biến quan 
trọng về chất của phong 
“Trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc”, là địa chỉ 
thu hút đông đảo các tầng 
lớp nhân dân, cán bộ, công 
nhân viên chức, người lao 
động tham gia, góp phần 
xây dựng phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc” ở địa bàn cơ sở, 
thúc đẩy phong trào toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa mới. 

Trên toàn tỉnh 100% 
khu dân cư đều xây dựng 
và duy trì hoạt động của 

“Nhóm liên gia tự quản”; 
hiện có 16.996 nhóm/17.740 
nhóm hoạt động có hiệu quả. 
Các “Nhóm liên gia tự 
quản” đã trực tiếp quản lý, 
theo dõi, giúp đỡ 4.026 
người sau khi cai nghiện 
ma túy tái hòa nhập cộng 
đồng (2.894 người đã tiến 
bộ, không có biểu hiện tái 
nghiện); phát hiện, tố giác 
373 vụ tội phạm; trực tiếp 
tham gia đấu tranh, bắt giữ 
181 vụ = 232 đối tượng 
phạm tội; hòa giải: 2.301 
vụ; phát hiện 744 người 
nghiện ma túy; quản lý 
5.868 người lầm lỗi tại gia 
đình và cộng đồng dân cư. 

Thành công của mô 
hình “Nhóm liên gia tự 
quản”, trong việc tạo môi 
trường ổn định để thúc đẩy 
phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” đã được 
Cục Xây dựng phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc” - Bộ Công an ghi 
nhận, thông báo tuyên 
truyền để công an các địa 
phương toàn quốc tham 
khảo, vận dụng (Công văn 
số 1067/V26-P6, ngày 
18/9/2017)… 

 

Ủy ban nhân dân 
 tỉnh Sơn La 

(Báo cáo - Tháng 9/2018)  

 

 
  

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH  
TRONG XÃ HỘI GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”  

TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA Ở SƠN LA 
  

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng; 
những cơ sở của xã hội có kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết được và đủ điều kiện 
phát triển được, xã hội thế nào thì văn hóa thế ấy. Nhưng mặt khác, đến lượt mình, văn 
hóa là động lực của sự phát triển xã hội, phát triển kinh tế; văn hóa phải soi đường cho 
quốc dân đi”. 

Thực hiện sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân tộc, tiếp nối đường lối 
văn hóa của Đảng qua các thời kỳ - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) đã 
ban hành Nghị quyết Trung ương 5 ngày 16 tháng 7 năm 1998 “Về xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.   

Ba mươi năm đổi mới dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, đất nước ta đã giành được 
những thành tựu vô cùng to lớn và đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng trên 
tất cả các lĩnh vực. Để đưa văn hóa lên một tầm cao mới, Ban Chấp hành Trung ương 
(Khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 33 “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Nghị quyết là bước phát triển 
mới trong tư duy lý luận của Đảng ta, là kết quả của sự tiếp thu và vận dụng sáng tạo tư 
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời 
kỳ mới. Đó là: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; phát 
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triển văn hóa, hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn 
hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, 
lối sống cao đẹp, với các đặc tính cơ bản: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, 
đoàn kết, sáng tạo, cần cù. 

Đường lối văn hóa của Đảng ta suốt 88 năm qua, đã chứng minh lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là đúng đắn và sáng suốt. Đảng ta đã khẳng định: Cách mạng càng 
phát triển, yêu cầu xây dựng văn hóa và con người càng cao, thích ứng với những đòi 
hỏi mới của lịch sử. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi các thế lực thù địch đang đẩy 
mạnh “diễn biến hòa bình” chống phá ta toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, 
chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an  ninh, đối ngoại... trọng tâm, then 
chốt là phá hoại về chính trị - tư tưởng, trong đó lấy phá hoại về tư tưởng - văn hóa là 
khâu đột phá. Mục tiêu của các thế lực thù địch là khuyến khích các khuynh hướng văn 
hóa, nghệ thuật độc lập với chính trị; phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa, 
nghệ thuật; phủ định văn học cách mạng, lôi kéo các văn nghệ sỹ đi theo các trào lưu 
văn hóa phương Tây, coi nhẹ văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc. Chúng tìm mọi 
cách phủ định, làm hạn chế đến mức thấp nhất các giá trị nền tảng tư tưởng, văn hóa 
Việt Nam (bản lĩnh chính trị, truyền thống đoàn kết dân tộc chống ngoại xâm, bảo vệ đất 
nước...) là cội nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của dân tộc ta trong các cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay. Đồng thời, thông qua nhiều con đường 
khác nhau, chúng khuyếch trương các giá trị văn hóa phương Tây, gieo rắc sản phẩm 
đồi trụy, độc hại, quan điểm, tư tưởng, lối sống thực dụng, đề cao giá trị vật chất, sùng 
ngoại, tạo tâm lý hưởng thụ, qua đó từng bước chuyển hóa tư duy, nếp nghĩ, quan điểm 
của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ theo hướng đối lập với quan điểm, tư tưởng 
của Đảng và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ công tác trọng 
tâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là một công việc quan trọng, có ý 
nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng văn hóa, lối sống, con người Việt Nam. 
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở chính là thực hiện nhiệm vụ đưa văn hóa thâm nhập 
vào cuộc sống, làm cho văn hóa ngày càng trở thành yếu tố khăng khít của đời sống xã 
hội; làm cho văn hóa thấm sâu vào mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, tạo nên sự chuyển 
biến sâu sắc và trở thành thước đo giá trị về chất lượng cuộc sống, về sự phát triển nhân 
cách con người, về nét đẹp trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; góp phần 
xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định, tạo đà cho sự gia tăng phát triển kinh 
tế ở mỗi địa phương, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 
Đảng và Nhà nước.  

 Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cùng các quan điểm của Đảng về văn 
hóa và vai trò của xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong phòng chống diễn biến hòa 
bình trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành 
của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối kết hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng các 
ngành, đoàn thể xã hội - ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La đã đảm nhiệm vai 
trò là người lính xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng - tích cực tham 
mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành nhiều chính sách, triển 
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khai nhiều hoạt động xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần xây dựng 
đời sống xã hội, kinh tế - chính trị ổn định, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn tỉnh.  

Để triển khai nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Sơn La đã thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” cấp tỉnh, chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập ban chỉ đạo 
phong trào cấp, huyện thành phố, xã, phường, thị trấn; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh thành lập Ban vận động “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là Ban vận động cuộc vận động toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị). Đến nay 100% huyện, thành phố,  
xã, phường, thị trấn, tổ, bản, tiểu khu đã thành lập ban chỉ đạo, ban vận động, thường 
xuyên được kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Đến năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh 
quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, gồm 18 thành 
viên là các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển 
khai xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. 

 Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính 
quyền địa phương về kế hoạch, chương trình hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ 
sở, gắn chỉ tiêu thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở với nghị quyết của cấp ủy; 
tuyên truyền tiêu chí xây dựng các danh hiệu văn hóa, vận động từng hộ dân, từng bản, 
tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đăng ký xây dựng danh hiệu văn 
hóa. Hướng dẫn tổ chức bình xét, thẩm định và công nhận các danh hiệu văn hóa hàng 
năm theo Quy chế công nhận danh hiệu văn hóa, đảm bảo dân chủ, công khai, công 
bằng đúng thực tế. Định kỳ kiểm tra, giám sát phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại 
cơ sở. Tổ chức thành công các cuộc liên hoan bản tiểu khu, tổ dân phố; hội thi tuyên 
truyền lưu động, hội diễn văn nghệ quần chúng, hội diễn văn nghệ lực lượng vũ trang, 
hội nghị biểu dương gia đình văn hóa, hội nghị tổng kết hàng năm và các giai đoạn 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh… 
Đây là những hình thức hoạt động tuyên truyền mang tính bề nổi đã được các ngành, các 
cấp đồng tình ủng hộ, và thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp 
phần tạo nên sự sôi động trong đời sống văn hóa tại cơ sở.   

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát huy được dân chủ ở cơ sở, đồng thời 
nâng cao vai trò tự quản ở cộng đồng dân cư. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể 
đã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị 
vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đưa cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào nội dung thực hiện Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” qua đó cán bộ làm 
công tác Mặt trận và đội ngũ cán bộ quản lý bản, tiểu khu hiểu, nắm vững, duy trì và 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, 
phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, tham gia giám sát cộng đồng, giám sát 
cán bộ đảng viên ở cơ sở. Hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng chỉ 
đạo nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn 
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chặn các tệ nạn xã hội. Những nét mới trong chuẩn mực văn hóa, xây dựng nhân cách 
con người Sơn La trong giai đoạn mới bước đầu được hình thành đó là: Tinh thần sáng 
tạo, ý thức học tập, trình độ học vấn, hiểu biết về pháp luật và ý thức xã hội, tác phong 
công nghiệp,... đang ngày càng phát triển, là nhân tố góp phần thúc đẩy nhanh sự phát 
triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế của tỉnh đối với cả nước. 

Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được nhân dân giữ gìn, đề cao, phát huy, 
phục vụ cuộc sống; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phong trào 
xây dựng gia đình văn hóa, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 
trường học đạt chuẩn văn hóa được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân 
các dân tộc tổ chức thực hiện cụ thể, thiết thực, đổi mới, sáng tạo. Đến hết năm 2017 
toàn tỉnh có 62% gia đình; 32% bản, tiểu khu, 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 
trường học đạt chuẩn văn hóa. Phong trào đã tạo nên phong trào thi đua rộng khắp từ 
thành phố tới vùng cao biên giới, công tác phòng chống ma túy được toàn xã hội quan 
tâm, nhân dân một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.  

Thực hiện tốt nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là truyền thống 
tốt đẹp của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Tính đến nay, đã có trên 98% số bản, tổ 
dân phố xây dựng được hương ước, quy ước phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần 
phong mỹ tục của dân tộc. Các tầng lớp nhân dân hăng hái học tập, lao động, chấp hành 
tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đang có bước chuyển biến theo hướng tích cực;  
kỷ cương xã hội được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định; hệ thống giao thông 
được mở rộng, các điểm công cộng được trang trí vườn hoa, cây cảnh..., đảm bảo mỹ 
quan đường phố, nhân dân ngày càng hiểu hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình. 

Phong trào thi đua xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, thực hiện nếp 
sống văn hóa, văn minh, bài trừ tệ nạn xã hội và mê tín, dị đoan đã được 100% bản, tổ 
dân phố, cơ quan, đơn vị thực hiện. Đã vận động được nhân dân, công nhân viên chức 
tham gia làm công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm, công sở. Các tổ chức, đoàn thể của 
các tổ, bản; các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện 
với những biện pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở. Nhân dân 
tích cực tham gia vào phong trào bảo vệ rừng, trồng cây xanh nơi công cộng, vệ sinh 
phòng bệnh, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội... 

Với những đóng góp tích cực đó đã làm cho môi trường văn hóa ngày một trong 
lành hơn, nhiều gia đình, khu dân cư, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang đã và đang 
tự giác bảo vệ môi trường sống cho chính bản thân, gia đình, đơn vị mình và cả xã hội. 

Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa thể thao đang được các cấp, các ngành 
quan tâm chỉ đạo, đầu tư, khuyến khích, từng bước phát triển. Tạo sự chuyển biến căn 
bản về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đối với công tác xã hội 
hóa. Nhân dân nhường đất, góp công, góp của xây dựng được nhiều thiết chế văn hóa 
thể thao như: Nhà văn hóa, sân thể thao…  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các thiết 
chế văn hóa thông tin cơ sở, kết hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát 
lại các thiết chế văn hóa cấp xã, bản để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, đầu tư xây dựng, thực 
hiện kết hợp công tác xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa thông tin cấp xã, 
bản. Trong đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đã thực hiện tốt việc bảo vệ các di tích 
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lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đến nay toàn tỉnh đã có 185 nhà văn hóa cấp 
xã; 2.520 nhà văn hóa tổ, bản. 

Các  hoạt  động  văn  hóa  văn  nghệ  được đẩy mạnh, đến nay toàn tỉnh đã xây 
dựng được 3.250 đội văn nghệ quần chúng, các đội văn nghệ quần chúng đã tích cực xây 
dựng chương trình và tổ chức biểu diễn phục vụ các ngày lễ tết và nhu cầu của nhân 
dân. Các huyện, thành phố, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động văn nghệ, thể dục 
thể thao, liên hoan, hội thi, hội diễn tạo ra không khí vui tươi phấn khởi góp phần thúc 
đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đáp ứng các hoạt động văn hóa cộng đồng và 
nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. 

 Có thể nói: Cho đến nay, việc xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa 
trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp và mỗi gia đình ngày càng phát triển lành mạnh, đáp ứng những nhu cầu 
văn hóa đa dạng và không ngừng tăng lên của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các hoạt 
động văn hóa cơ sở đã thực sự có chuyển biến tích cực làm cho văn hóa thấm sâu vào 
mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, tạo nên sự chuyển biến sâu sắc và trở thành thước đo 
giá trị về chất lượng cuộc sống, về sự phát triển nhân cách con người, về nét đẹp trong 
mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh đã 
góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới toàn diện, nâng cao trình độ hưởng thụ văn hóa, 
bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, đạo đức, lối sống góp phần xây 
dựng môi trường ổn định, tạo đà cho sự gia tăng phát triển kinh tế ở mỗi địa phương. 
Với những kết quả đó, đã góp phần tích cực phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh 
vực văn hóa tư tưởng. 

Tiếp nối những thành công từ xây dựng đời sống văn hóa trong những năm qua, để 
giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, góp phần phòng chống diễn biến hòa bình 
trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng - ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La từ tỉnh đến 
cơ sở cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Thứ nhất: Luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trực tiếp 
của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các 
chủ trương, chính sách của Đảng về văn hóa, đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 33 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững của đất nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chức năng quản lý 
Nhà nước, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và gia đình, đáp ứng yêu 
cầu chính trị của địa phương. 

Thứ hai: Phải chú trọng giữ gìn và tôn vinh giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thông 
qua các chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng, tổ chức các hoạt động 
lễ hội truyền thống kết hợp với việc tổ chức các trò chơi giải trí mới lành mạnh. Duy trì 
và nâng cao hoạt động của các đội tuyên truyền văn hóa, các đội văn nghệ quần chúng, 
tăng cường đẩy mạnh hoạt động này vào từng địa bàn cơ sở nhằm nâng cao mức hưởng 
thụ văn hóa tinh thần lành mạnh cho nhân dân. 

Thứ ba: Đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, tăng cường tuyên 
truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông 
qua hệ thống thiết chế này. Khơi dậy sức sáng tạo chủ động của nhân dân trong các hình 
thức sinh hoạt cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa trong thời kỳ mới. 
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Giữ gìn truyền thống văn hóa trong gia đình, trong bản, tổ, tiểu khu tạo điều kiện cho 
quần chúng tiếp nhận thông tin về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội và thực hiện quyền 
làm chủ của mình. Khẩn trương tiến hành xây dựng quy hoạch phát triển toàn diện và 
tổng thể những thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, chú trọng đổi mới nội dung hoạt động 
của các hệ thống thiết chế văn hóa nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân 
dân. 

Thứ tư: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”, trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn 
hóa, cơ quan đơn vị văn hóa; xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn 
văn hóa nông thôn mới. Đây chính là thế mạnh, là pháo đài vững chắc chống lại âm mưu 
phản cách mạng của các thế lực thù địch. 

Thứ năm: Tiếp tục nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ lãnh đạo, quản lý văn 
hóa các cấp đủ năng lực và phẩm chất đảm đương nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập kinh 
tế. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa 
cơ sở cho cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở. 

Thứ sáu: Cần phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể quần chúng và thống 
nhất trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa ở cơ sở; tổ chức và quản lý các hoạt 
động văn hóa ở cơ sở với nhiều chương trình hoạt động phong phú dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh nội dung hoạt động của phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để phong trào thực sự là của dân, do dân và vì dân. 
Để văn hóa thấm sâu vào mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư và toàn xã hội và 
trở thành tiếng nói tập thể lên án những tư tưởng, hành vi sai trái, bài trừ mọi hình thức 
văn hóa độc hại để xây dựng một môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh. 

Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh là một nhiệm vụ rất quan trọng ở các đơn vị 
cơ sở (gia đình, làng, bản, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường 
học, đơn vị, lực lượng vũ trang, công an nhân dân…), các vùng dân cư (đô thị, nông 
thôn, miền núi, vùng cao, biên giới…). Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với trọng 
trách là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, đã luôn bám sát sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp tốt với các ngành, các cấp, các địa phương tổ chức 
tốt các hoạt động văn hóa, làm cho những giá trị mới thấm sâu vào cuộc sống của tất cả 
các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh.  

Thời gian tới nhiệm vụ ấy còn rất nặng nề, nhưng ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đồng 
thuận của tất cả các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chắc chắn công tác xây dựng đời sống 
văn hóa lành mạnh sẽ là nguồn lực đáng kể góp phần vào xây dựng nền văn hóa tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc tỉnh Sơn La, góp phần đánh bại âm mưu của mọi thế lực thù 
địch, đặc biệt là thực hiện “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, giữ vững mặt trận 
chính trị - tư tưởng. 

 

                                                         Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La 
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SƠN LA ĐƯA PHONG TRÀO  

“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”  

ĐI VÀO CHIỀU SÂU 
 

Sau 5 năm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên 
địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt những hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - 
xã hội phát triển, cải thiện đời sống văn hóa cho nhân dân. 

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào ở 12/12 huyện, thành phố; 204 xã, 
phường, thị trấn và trên 3.000 Ban vận động của các tổ, bản, tiểu khu đã thường xuyên 
được kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Hàng năm, Ban Chỉ đạo các cấp đã xây dựng kế 
hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai phong trào; đồng thời, bám sát 
nội dung, chương trình chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ động tham mưu, đề xuất với 
cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch, nội dung hoạt động. Gắn phong trào 
với nghị quyết của cấp ủy; tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ 
tiêu danh hiệu văn hóa hàng năm. 

Qua công tác tuyên truyền, nhiều cách thức đã được triển khai như: Phát hành bản 
tin chuyên đề về phong trào; phát hành tiêu chuẩn công nhận Bản văn hóa, Tổ dân phố 
văn hóa, Gia đình văn hóa, Sổ ghi danh hiệu văn hóa, tài liệu nghiệp vụ phong trào; 
tuyên truyền qua đội thông tin lưu động, các đội văn nghệ quần chúng, lồng ghép với 
sinh hoạt của các câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững bằng các tiếng dân tộc như: 
Tiếng Mông, tiếng Thái và tiếng phổ thông... Kết quả, trong 5 năm, đã có trên 1.000 lượt 
tin, bài, ảnh được đăng trên 3 ấn phẩm của báo Sơn La; Đài Phát thanh - Truyền hình 
tỉnh đã phát sóng gần 1.000 tin, bài, gương người tốt việc tốt, trên 100 phóng sự chuyên 
đề về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; biên dịch 630 tin, bài 
tiếng Thái và 500 tin, bài tiếng Mông về nội dung và những hoạt động triển khai phong 
trào. 

Đặc biệt, 5 nội dung của phong trào thường xuyên được các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng, góp phần phát huy được 
dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò tự quản ở cộng đồng dân cư. Hoạt động của các tổ 
chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã có nhiều chuyển biến 
tích cực, chú trọng đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đẩy mạnh phong trào 
thi đua yêu nước, xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh, 
ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định chính trị, giữ vững trật 
tự, an toàn xã hội. Ở thời điếm hiện tại, toàn tỉnh đã xây dựng được 3.170 tổ an ninh 
nhân dân; 17.700 nhóm liên gia tự quản; 3.297 tổ hòa giải; 204 ban thanh tra nhân dân; 
204 ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã, phường. Nhân dân đã huy động được vốn tạo 
lập quỹ để các hộ gia đình vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến hết năm 
2015, toàn tỉnh có 36.150 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các 
cấp. Ban chỉ đạo phong trào các cấp đã vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp của 
xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao như: Nhà văn hóa, sân thể thao, nhà trẻ, 
đường ngõ xóm được bê tông hóa... với tổng số nhà văn hóa cấp xã trong toàn tỉnh là 
180/204 xã; nhà văn hóa tổ, bản là 1.961/3.296... 

Các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, bản - tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa 
được tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Việc chỉ đạo bình xét các danh 
hiệu văn hóa thường xuyên được đổi mới, quy trình bình xét đảm bảo nguyên tắc tập 
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trung, dân chủ và bình đẳng. Các danh hiệu văn hóa ngày một tăng, chất lượng phong 
trào ngày càng được chú trọng và nâng cao. Tính đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 
163.003 hộ Gia đình văn hóa, 1.085 bản, tổ dân phố văn hóa; 1.913 đơn vị, cơ quan, 
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

Phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng có bước phát triển cả về chất lượng 
và số lượng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Số người tham gia tập 
luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 25%, số hộ gia đình thể thao đạt 20%; 85% số 
trường học thực hiện giáo dục thể chất nề nếp; phong trào chiến sỹ khỏe đạt 95%. Toàn 
tỉnh có 470 câu lạc bộ thể thao... 

Tiêu chí xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường đạt chuẩn văn 
minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”... được tuyên truyền sâu rộng tới cơ 
sở. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thu được nhiều kết quả. Hầu hết 
các đám cưới, đám tang đã bỏ thuốc lá; bỏ các thủ tục rườm rà; chấp hành tốt các quy 
định của pháp luật. Hoạt động tổ chức lễ hội được quản lý khá chặt chẽ, vấn đề vệ sinh 
môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong lễ hội, an ninh trật 
tự được quan tâm đúng mức. 

Phát huy những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo phong trào các cấp của tỉnh Sơn La 
phấn đấu đến năm 2020 đạt các mục tiêu: Gia đình văn hóa tăng từ 1 - 1,5%/năm; bản, 
tổ dân phố văn hóa tăng 2%/năm; đơn vị văn hóa tăng 1 - 2%/năm; số người tập luyện 
thể dục thể thao thường xuyên 31%; số hộ gia đình thể thao 24%; 100% số trường học 
đảm bảo chương trình giáo dục thể chất có nề nếp; 100% các bản, tiểu khu, tổ dân phố 
xây dựng được quy ước, hương ước; 100% các bản văn hóa có nhà văn hóa, tủ sách và 
các thiết chế văn hóa thể dục thể thao khác; 100% khu dân cư được cấp kinh phí hoạt 
động với mức từ 5 - 10 triệu đồng/khu dân cư; mỗi huyện, thành phố xây dựng hoàn 
chỉnh 2 mô hình “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn 
văn minh đô thị”; phấn đấu 100% ban vận động các bản, tổ dân phố được tập huấn 
nghiệp vụ phong trào; 90% nhà văn hóa có trang thiết bị bên trong đáp ứng được các 
hoạt động của nhà văn hóa; 100% huyện, thành phố, ngành, đơn vị, xã, phường, thị trấn, 
bản, khu phố quy hoạch đất cho các điểm hoạt động văn hóa thể thao và từng bước khai 
thác có hiệu quả; duy trì, phát huy hoạt động của 3.250 đội văn nghệ quần chúng. 

 

                                                                            Quàng Liên 
                                                      Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La 
                                  (Tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa số 171  - Tháng 9/2016) 
 

 
 

HUYỆN MỘC CHÂU VỚI PHONG TRÀO XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA 
 

Huyện Mộc Châu (Sơn La) có 2 thị trấn, 13 xã với 225 bản, tiểu khu; 26.738 
hộ với 109.772 người, gồm 12 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 62,2% dân 
số toàn huyện. Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” đã và đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, bà con các dân 
tộc tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, phong trào xây dựng Gia 
đình văn hóa ngày càng xuất hiện những điển hình tiêu biểu xuất sắc. Đến nay, 
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toàn huyện có 19.356/27.520 Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 70,33%; 84/226 bản, tiểu 
khu văn hóa, đạt tỷ lệ 37,2%. Mộc Châu là huyện có tỷ lệ gia đình văn hóa cao ở 
tỉnh Sơn La. 

Để đạt được những kết quả nêu trên, thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Mộc 
Châu đã chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn tích cực tuyên truyền các nội dung 
và hoạt động của phong trào gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của toàn huyện. Nội dung tuyên truyền phát 
huy và giữ gìn truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố tình làng nghĩa 
xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước cộng đồng, quy chế 
dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện 
chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng thị trấn đạt chuẩn 
văn minh đô thị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên 
truyền giáo dục pháp luật về gia đình; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang, lễ hội; đẩy lùi các hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội, phát động phong trào “Chăm 
lo, xây dựng đô thị và nông thôn Mộc Châu sạch, đẹp”... 

Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú như: Hệ thống cụm pa nô, 
cột treo băng rôn tại các điểm đông dân cư; xây dựng tin, bài, phóng sự, gương người tốt 
việc tốt, phát sóng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình, cổng thông tin điện tử huyện 
Mộc Châu; biên tập tài liệu, ấn phẩm cấp phát cho cơ sở; tổ chức các hoạt động trưng 
bày triển lãm, chiếu phim lưu động; đẩy mạnh hoạt động của thư viện huyện và hệ thống 
điểm thư viện, phòng đọc sách xã, thị trấn, thư viện các cơ quan, đơn vị, trường học; 
tăng cường các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh tổ 
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội diễn... công tác 
tuyên truyền đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật là các hoạt động: Liên hoan 
bản, tiểu khu văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Mộc Châu; Hội thi nấu ăn - gia đình điểm 
10 với chủ đề “Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương” nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt 
Nam; Liên hoan bản, tổ dân phố văn hóa... Các hoạt động đã tạo ra bước chuyển biến 
mới trong nhận thức của cán bộ và nhân dân toàn huyện, xuất hiện ngày càng nhiều 
những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa ở cộng đồng dân cư. 

Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì phối hợp với các 
ngành thành viên Ban chỉ đạo hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” 
với một số hoạt động có ý nghĩa như: Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ 
lão thành, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức vệ 
sinh môi trường và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... tại địa phương. 
Công bố các danh hiệu văn hóa, trao giấy công nhận cho các gia đình văn hóa tiêu biểu 
xuất sắc 3 năm liên tục; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi. Công 
tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, hàng năm đều lồng ghép kiểm tra, thực hiện các 
tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Qua kiểm tra 
đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy ưu điểm, nâng cao 
vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền cơ sở. 

Tính đến hết năm 2017, Mộc Châu có 19.286 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình 
học tập, 93 lượt dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập, 221 bản, tiểu khu đạt danh hiệu 
Cộng đồng học tập; 70 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 70 nhóm phòng chống 
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bạo lực gia đình thuộc 70 bản, tiểu khu mới được thành lập với trên 800 thành viên... 
góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc 
và kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình. Các gia đình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, 
tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tham gia đóng góp được trên 7 tỷ đồng ủng hộ cuộc vận 
động “Ngày vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; đóng góp xây dựng Quỹ khuyến 
học được trên 280 triệu đồng. 

Đến nay, toàn huyện đã có hơn 1.050 gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế - 
văn hóa - giáo dục; riêng sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 
giá trị sản xuất bình quân từ 300 triệu đồng/ha trở lên có 495 hộ gia đình. Có thể kể đến 
gia đình ông Lâm Thanh Trân, Tiểu khu 19/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu, hộ tiêu 
biểu trong chăn nuôi bò sữa; gia đình ông Mùi Văn Viêng, bản Nà Mường, xã Tân Hợp 
tiêu biểu với mô hình trồng cam; gia đình ông Nguyễn Văn Cường, bản Dọi 1, xã Tân 
Lập tiêu biểu với mô hình trồng chanh leo; gia đình bà Trần Thị Hường, bản Là Ngà 2, 
xã Mường Sang tiêu biểu với mô hình trồng hoa; gia đình ông Văn Đình Thành, bản Ta 
Niết, xã Chiềng Hắc với mô hình chăn nuôi lợn... Các điển hình, mô hình về phát triển 
kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng đang trở thành phong trào 
rộng khắp trên địa bàn toàn huyện. Các hộ gia đình văn hóa trên địa bàn huyện đã tích 
cực vận động bà con thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới. Người dân phát 
huy tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, tự giác đầu tư nâng cấp, sửa chữa 
chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để làm 
đường giao thông nông thôn, đóng góp hoàn thiện các thiết chế văn hóa, tham gia các 
chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ của địa phương, tiêu biểu như: Gia đình ông 
Sồng A Tủa, bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn; gia đình ông Hoàng Đức Nghiệp, bản Suối 
Giăng, xã Quy Hướng... Qua đó, đã tích cực phát huy nội lực để xây dựng nông thôn 
mới. Đến nay, xã Chiềng Sơn, Mường Sang được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn 
mới. 

Với những kết quả đạt được, huyện Mộc Châu phấn đấu đến năm 2020 có trên 
73% hộ gia đình trong toàn huyện được công nhận Gia đình văn hóa, trong đó 50% gia 
đình văn hóa được công nhận 3 năm trở lên; 75% hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang. Kết quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa 
bàn huyện Mộc Châu là cơ sở để ủy ban nhân dân huyện đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu 
phù hợp, góp phần xây dựng và đẩy mạnh phong trào xây dựng bản, tiểu khu văn hóa. 

 

                                                                            Quàng Liên 
                                                    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La 
                                  (Tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa số 195  - Tháng 9/2018) 
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IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN, KHỔ 21x30 CM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SƠN LA - SỐ 23, TỔ 12, PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ SƠN LA, 
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