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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là nội dung quan trọng trong đời
sống xã hội của cộng đồng dân cư, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo và
hưởng thụ các sản phẩm văn hóa của nhân dân. Thông qua hoạt động này,
các chủ trương, đường lối, chính sách về văn hóa của Đảng và Nhà nước
thực sự đi vào cuộc sống của quần chúng nhân dân ở từng địa phương,
nhằm hướng tới hiện thực hóa mục tiêu chung: Xây dựng nền văn hóa và
con người Việt Nam phát triển toàn diện hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm
nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học để văn hóa thực sự
trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; là sức mạnh nội sinh
quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc,
vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Quảng Ninh là một tỉnh giàu văn hóa truyền thống, nơi có nhiều di
tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt, di sản thiên nhiên
thế giới, tỉnh có thế mạnh về phát triển văn hóa du lịch trong cả nước. Đặc
biệt thành phố Hạ Long đang phát triển là thành phố văn minh hiện đại là
trọng tâm du lịch mang tầm cỡ quốc tế. Vì vậy việc phát triển văn hóa và
xây dựng đời sống văn hóa là yêu cầu cấp bách, một trong những phường
của thành phố Hạ Long luôn là điểm sáng trong công tác xây dựng đời
sống văn hóa cơ sở hiện nay là phường Yết Kiêu. Phường Yết Kiêu, thành
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là một phường trung tâm, nơi cửa ngõ của
thành phố Hạ Long. Phường Yết Kiêu đã đạt được nhiều thành tựu trong
phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế du lịch là yếu tố góp phần giữ được sự
tăng trưởng, an ninh, chính trị được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước
được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Công tác xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và quần chúng
nhân dân đặc biệt quan tâm. Phường Yết Kiêu đã thực hiện các chương
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trình, kế hoạch, đề án về xây dựng và phát triển văn hóa của địa phương,
việc đầu tư và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa được
chú trọng. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác xây dựng
ĐSVHCS trên địa bàn phường vẫn còn một số hạn chế, bất cập như; Sự
lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của một số cấp ủy Đảng và chính quyền còn
chưa mang tính liên tục, chất lượng chưa cao, có phong trào sau nhiều năm
triển khai thực hiện còn mang tính hình thức, chưa phát huy được sự tham
gia tích cực của nhân dân. Cơ sở vật chất và hệ thống thiết chế văn hóa
phường còn thiếu thốn, chưa đồng bộ. Đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động
văn hóa còn thiếu và yếu về chuyên môn nghiệp vụ, chính sách đãi ngộ
chưa thỏa đáng. Việc xây dựng đời sống văn hoá ở phường Yết Kiêu đang
nổi lên một số vấn đề ảnh hưởng tới an ninh trật tự, ảnh hưởng tới cơ sở hạ
tầng, tới đời sống chính trị, đời sống tinh thần. Các tiêu cực và tệ nạn xã
hội ở một số cơ sở còn diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn và xử lý
kịp thời. Kinh tế - xã hội trong những năm gần đây tuy có phát triển nhưng
chưa thực sự toàn diện, đời sống của nhân dân chưa cao, còn gặp nhiều khó
khăn. Mặt khác địa bàn của phường tương đối phức tạp, cho nên việc xây
dựng môi trường văn hóa, việc tổ chức và đưa các phong trào văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao và ngay tại cơ sở gặp không ít khó khăn. Đứng trước
thực trạng những khó khăn đó, trong thời gian qua Đảng bộ, chính quyền
địa phương đã có nhiều trăn trở về các giải pháp chỉ đạo, điều hành, luôn
gắn kết việc tăng trưởng kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề văn hóa xã
hội. Song do việc đầu tư nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa còn
quá ít, trong khi đó những biến động của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội
đã ảnh hưởng đến hoạt động văn hóa ở cơ sở. Hiện nay còn không ít người
chưa nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của văn hóa với phát triển kinh tế
xã hội ở địa phương. Có ý kiến cho rằng cứ phát triển mạnh mẽ kinh tế, dân
giàu, đời sống no đủ thì mọi vấn đề văn hóa sẽ được giải quyết, nhận thức
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như vậy là chưa đầy đủ vì văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là
động lực phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là khi chúng ta đang tiến hành
công cuộc đổi mới thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, dưới tác động
của mặt trái kinh tế thị trường còn tồn tại các loại tệ nạn xã hội, đạo đức bị
xuống cấp nhất là những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần
và xã hội lại phát triển đến mức báo động. Đứng trước bối cảnh của một
phường còn nhiều khó khăn về công tác xây dựng đời sống cơ sở, cần thiết
có nghiên cứu đầy đủ các biện pháp chấn chỉnh, giải pháp khắc phục hạn
chế nói trên, hướng tới một môi trường văn hóa trong lành ở địa phương,
xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, chống hủ tục, mê tín dị
đoan từ những lý do trên tác giả đã chọn đề tài “Xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở ở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh” làm nội
dung luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa.
2. Tình hình nghiên cứu
Thời gian qua việc nghiên cứu công tác xây dựng đời sống văn hóa đã
được nhiều nhà khoa học về văn hóa nghiên cứu thông qua các bài báo, tạp
chí, sách, công trình khoa học:
Thứ nhất là những công trình nghiên cứu lý luận chung về văn
hóa.Tác giả: Phạm Quang Nghị (chủ biên), Một số vấn đề lý luận văn hóa
thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tác giả đã đưa ra
khái quát về quá trình hoạt động văn hóa của chúng ta trong bối cảnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa…đúc rút kinh nghiệm trong quản lý đời sống văn
hóa cơ sở; Vụ Văn hóa quần chúng - Viện Văn hóa (1991), Mấy vấn đề lý
luận và thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa ở nước ta, Nxb Văn hóa thông
tin, Hà Nội.Những công trình nghiên cứu trên đã đưa ra những nội dung cơ
bản nhất về những lý luận chung về văn hóa, cách tiếp cận và việc vận
dụng qua thực tiễn xây dựng văn hóa nước ta hiện nay.
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Thứ hai nhóm công trình nghiên cứu về đời sống văn hóa, cách tiếp
cận đời sống văn hóa và môi trường văn hóa ở nước ta hiện nay. Các công
trình nghiên cứu là những bài tham luận, ý kiến phát biểu của các đại biểu
trung ương, địa phương và cơ sở về nhiệm vụ tổ chức và quán lý hoạt động
văn hóa - thông tin, nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của công tác
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phù hợp với những biến đổi của đời
sống kinh tế - xã hội của đất nước. Những công trình nghiên cứu này đã
khẳng định tính cấp thiết của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân
tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt cần chú trọng:
Văn hóa giáo dục, văn hóa đô thị, văn hóa kiến trúc, văn hóa lối sống, văn
hóa gia đình, văn hóa giai cấp và các tầng lớp xã hội, văn hóa quản lý, văn
hóa lãnh đạo, văn hóa nghề nghiệp như: Bộ Văn hóa - Thông tin (1995),
Chủ động sáng tạo xây dựng đời sống văn hỏa ở cơ sở, Nxb Văn hóa Dân
tộc, Hà Nội; Vụ Văn hóa quần chúng - Viện Văn hóa (1991), Năm năm văn
hóa cơ sở - thực trạng và những vấn đề cần giải quyết, Nxb Văn hóa
Thông tin, Hà Nội; Bộ Văn hóa - Thông tin, Cục văn hóa cơ sở (1999), Hỏi
đáp về xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa và tổ
chức lễ hội truyền thống, Nxb Chính trị quốc gia…
Bên cạnh đó còn có nhóm công trình nghiên cứu về xây dựng đời sống
văn hóa ở các địa phương, cơ quan, đơn vị tiêu biểu là một số công trình
sau; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục văn hóa thông tin cơ sở (2008),
Tạp chí xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, Nxb Văn hóa thông tin Hà Nội;
Ngô Thị Ngọc Dao (2011), Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên
địa bàn thành phố Thái Nguyên, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Hoàng
Văn Tầm (2011), Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở huyện Chi Lăng, tỉnh
Lạng Sơn, Luận văn thạc sĩ Quản lý Văn hoá, Trường Đại học Văn Hoá;
Hồ Thị Thái (2013), Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Nam Đàn,
tỉnh Nghệ An, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Văn
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hóa, Hà Nội; Những công trình trên đã nêu một cách khái quát những vấn
đề cơ bản về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa, thiết chế văn hóa ở cơ
sở. Bước đầu có những tổng kết về thực trạng xây dựng đời sống văn hóa
từ đó đề ra những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng và phát triển đời
sống văn hóa, góp phần vào việc nâng cao chất lượng của công tác xây
dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Xây dựng đời sống văn hóa ở tỉnh Quảng Ninh là nội dung đã được
một số nhà báo, nhà quản lý văn hóa đề cập, các tư liệu được công bố
dưới dạng các bài báo, tạp chí, luận văn, khoá luận tốt nghiệp đại học.
Như luận văn thạc sĩvăn hóa học của tác giả Đặng Văn Xuyên (khóa 5,
năm 1999 - 2002) “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong công nhân
lao động ở vùng than Quảng Ninh”. Tuy nhiên, các công trình mới đề
cập đến đời sống văn hóa công nhân hoặc dừng lại ở mức độ thống kê,
chuyên sâu về một loại hình nghệ thuật đặc trưng hay giới thiệu tổng
quát về hiệu quả hoạt động của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa. Chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống
và cụ thể về xây dựng đời sống văn hóa ở phường Yết Kiêu, thành phố
Hạ Long cho đến nay.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng công tác xây dựng đời sống văn
hóa ở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, luận văn đề xuất một số giải
pháp nhằm hoàn thiện về cơ chế chính sách,nâng cao chất lượng quản lý,
thực hiện các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở phường Yết Kiêu
trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Khái quát về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Yết Kiêu,
thành phố Hạ Long trong thời gian qua.
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Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước và địa
phương trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Từ đó đưa ra hệ
thống hoá các vấn đề lý luận, một số giải pháp, mô hình, định hướng để
nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa tại phường Yết
Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu các nội dung của công tác xây dựng ĐSVHCS
ở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Trên địa bàn phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay. Vì xây dựng đời sống văn hoá cơ sở
được triển khai công tác chỉnh trang đô thị và xây dựng môi trường du lịch
văn minh, thân thiện góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển của
phường Yết Kiêu vươn lên trở thành phường loại 1.
5. Phương pháp nghiên cứu
Căn cứ vào mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài triển khai các
phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau:
- Phương pháp tra cứu tài liệu: Để hoàn thiện công trình nghiên cứu,
tác giả đã tra cứu tài liệu và những công trình khoa học có liên quan. Tác
giả tham khảo, đánh giá và so sánh trên bình diện chung về văn hóa, từ đó
xử lý rút ra những kết luận cần thiết.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Là phương pháp đòi hỏi tác giả
tìm hiểu và nghiên cứu các tài liệu có liên quan với hướng nghiên cứu, các
dữ liệu liên quan đến địa bàn nghiên cứu nhằm chắt lọc những kiến thức
chung nhất cho đề tài.
- Phương pháp phỏng vấn, khảo sát: Để thực hiện đề tài, tác giả đã
tiến hành phỏng vấn phó chủ tịch UBND phường, cán bộ văn hóa phường
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và bí thư chi bộ - khu trưởng khu phố để thu thập thêm thông tin, tài liệu về
xây dựng đời sống văn hóa của phường; đưa ra 200 phiếu khảo sát làm tài
liệu cho đề tài. Trên cơ sở đó đề xuất được những giải pháp có tính phù hợp
áp dụng cho địa bàn nghiên cứu. Trong quá trình điều tra có sự đối chiếu,
bổ sung nhiều thông tin cần thiết mà các nguồn cung cấp tư liệu hoặc có
nhưng chưa đủ.
- Phương pháp nghiên cứu tiếp cận liên ngành: Tác giả vận dụng các
phương pháp chuyên ngành sử học, dân tộc học, xã hội học, văn hóa học
vào nghiên cứu đối tượng.
6. Những đóng góp của luận văn
Đánh giá đúng thực trạng về công tác xây dựng đời sống văn hóa tại
phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long.Đề xuất phương hướng, giải pháp
phù hợp để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa
ở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long.
Luận văn làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên ngành Quản
lý văn hóa, có thể làm tài liệu tham khảo cho các đơn vị cơ sở văn hóa trên
địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn gồm có 03 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Những vấn đề chung về xây dựng đời sống văn hoá và
tổng quan phường Yết Kiêu.
Chương 2: Thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của phường
Yết Kiêu.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng
đời sống văn hóa ở phường Yết Kiêu.
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Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
VÀ TỔNG QUAN PHƯỜNG YẾT KIÊU
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Đời sống văn hóa
Thuật ngữ văn hóa được các nhà nghiên cứu, học giả trên thế giới sử
dụng rất phổ biến, nhưng để đi đến giải thích về văn hóa lại là một việc
phức tạp. Các dân tộc đều có những quan niệm ít nhiều gần với nhau để
hiểu về thuật ngữ văn hóa, chủ yếu là những điều được phản ánh qua nếp
sống của họ. Khi nghiên cứu và tìm hiểu về văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra quan niệm về văn hóa như sau:
Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới
sáng tạo ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn
giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày
về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng
tạo và phát minh đó tức là văn hóa [22, tr.431].
Đảng ta cũng đã đề cập đến phạm vi của văn hóa (Nghị quyết TW 5
khóa VIII) và chia làm 08 lĩnh vực lớn, gồm: tư tưởng, đạo đức, lối sống; di
sản văn hóa; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; văn học nghệ
thuật; thông tin đại chúng; giao lưu văn hóa với thế giới và thể chế, thiết
chế văn hóa. Như vậy, văn hóa bao gồm hệ thống hữu cơ các giá trị vật
chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động
thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường thiên nhiên và
xã hội.
Đời sống văn hóa là tổng hợp từ các yếu tố về lối sống, điều kiện tự
nhiên, xã hội qua mối quan hệ giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần
qua sự tích lũy kinh nghiệm và kiến thức trong lao động sản xuất, sáng tạo
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và đấu tranh để phát triển, tạo nên một sắc thái riêng, làm nền tảng và định
hướng cho lối sống, đạo lý, tâm hồn, cái đẹp trong mối quan hệ giữa người
với người, giữa người với môi trường xã hội tự nhiên. Đời sống văn hóa là
một bộ phận của đời sống xã hội. Đời sống văn hóa là một tập hợp của
những hoạt động sống của con người. Nhu cầu vật chất tinh thần được đáp
ứng làm cho con người tồn tại như một hình thể xã hội, tức một nhân cách
văn hóa.
1.1.2. Đời sống văn hóa cơ sở
Qua thực tế thì tổ chức và xây dựng đời sống xã hội là hình thức tổ
chức cơ bản của đời sống văn hóa. Đó là những cộng đồng dân cư có địa
bàn sinh sống ổn định, có quan hệ chặt chẽ về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và cả quan hệ huyết thống (đối với thiết chế gia đình và một bộ phận
làng xóm ở nông thôn). Những cộng đồng dân cư này gắn kết với nhau một
cách chặt chẽ trong các sinh hoạt vật chất và tinh thần diễn ra trong đời
sống hàng ngày. Đơn vị cơ sở trong xây dựng đời sống văn hóa được hiểu
trên ba phương diện; Một địa bàn, địa điểm cụ thể gắn với một đơn vị hành
chính cơ bản hoặc một tổ chức chính trị xã hội (làng, bản, thôn, xóm…);
Cơ sở hành chính và mang tính hành chính (Việt Nam hiện nay gồm 4 loại:
đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; đơn vị sản xuất kinh doanh, đơn vị
hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang); Tế bào hạt nhân gia đình.
Có thể phân chia văn hóa cộng đồng theo những tiêu chí khác nhau như:
theo tiêu chí huyết thống có văn hóa gia đình, văn hóa dòng họ; theo địa
bàn cư trú có văn hóa làng, bản, thôn xóm, khu phố; theo tổ chức xã hội có
văn hóa đoàn thể; theo tổ chức sản xuất có văn hóa xí nghiệp…Theo nhà
nghiên cứu Nguyễn Hữu Thức thì:
Đời sống văn hóa có thể hiểu đó là tất cả những hoạt động của
con người tác động vào đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời
sống xã hội để hướng con người vươn lên theo quy luật của cái
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đẹp, của chuẩn mực giá trị chân, thiện, mĩ, đào thải những biểu
hiện tiêu cực tha hóa con người [25, tr.19]. Tác giả cũng cho rằng
đời sống văn hóa là quá trình diễn ra sự trao đổi thông qua các
hoạt động văn hóa nhằm nâng cao chất lượng sống của con người
[25, tr.19].

Bên cạnh đó nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ V đơn vị văn hóa cơ sở là: làng, xã, phường, ấp, nhà máy, trường học,
bệnh viện, cửa hàng và cộng đồng xã hội tương đương. Như vậy, đơn vị
văn hóa cơ sở là mỗi cộng đồng dân cư sinh hoạt cố định và có tổ chức
hành chính ổn định được coi là một đơn vị văn hóa cơ sở, xây dựng văn
hóa ở cơ sở là xây dựng văn hóa ngay trong đời sống hàng ngày của nhân
dân. Cơ sở là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế xã hội là nơi thể hiện sự
lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân, là nơi để
quần chúng nhân dân xây dựng đời sống văn hóa và hưởng thụ các giá trị
văn hóa, sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới. Theo nhà nghiên cứu
Nguyễn Hữu Thức thì đơn vị văn hóa cơ sở bao gồm hai loại hình tổ chức:
Thứ nhất là, loại hình tổ chức liên quan đến địa bàn cư trú của
các hộ gia đình người dân. Loại hình này tồn tại ở 3 dạng; Làng,
bản, ấp, khóm, sóc: Đó là cộng đồng cư dân làm ăn sinh sống
trên một địa bàn cụ thể, gắn bó với nhau nhiều đời, có những
quan hệ truyền thống, ràng buộc nhau về kinh tế, tín ngưỡng, tập
quán, lệ tục... nhất định; Khu phố: Tổ chức này hình thành ở các
đô thị, thị trấn. Các hộ dân sinh sống trên một địa bàn cụ thể có
giao lưu, trao đổi với nhau nhưng mức độ ràng buộc nhau ít hơn
so với cộng đồng làng, bản. Mỗi hộ gia đình vừa là nơi trú ngụ và
có thể là một đơn vị sản xuất, kinh doanh; Khu tập thể: Tổ chức
này không nhất thiết ở các nơi đô thị, thị trấn, mà được hình
thành bên cạnh các đơn vị sản xuất và các đơn vị hành chính, sự
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nghiệp. Khu tập thể là các khu chung cư của những người cùng
làm việc ở một đơn vị cụ thể. Khu tập thể là giai đoạn đầu của
quá trình chuyển hóa thành khu phố nếu ở đô thị, thị trấn; và
thành làng nếu ở địa bàn chưa đủ điều kiện đô thị hóa. Ví dụ:
làng công nhân ở một số nông, lâm trường, hầm mỏ, xí nghiệp...
Thứ hai là, loại hình tổ chức không liên quan đến địa bàn cư trú
của gia đình như các đơn vị hành chính, sự nghiệp, sản xuất kinh
doanh, các đơn vị an ninh, quốc phòng” [25, tr.21-22].
Khái niệm đời sống văn hóa cơ sở là khái niệm với những quan niệm
khác nhau nhưng đều hướng tới nội dung đơn vị cơ sở trong tổ chức xây
dựng văn hóa và các hoạt động chủ yếu trong xây dựng đời sống văn hóa
cơ sở có phạm vi rộng lớn và có vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã
hội, tất cả mọi hoạt động xã hội đều diễn ra tại các đơn vị văn hóa cơ sở.
Đời sống văn hóa là tổng hợp những hoạt động sống của con người. Nhu
cầu vật chất tinh thần được đáp ứng làm cho con người tồn tại như một
hình thể xã hội, tức một nhân cách văn hóa.
1.1.3. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Đời sống văn hóa là tổng hợp những hoạt động sống của con người
về vật chất tinh thần được đáp ứng làm cho con người tồn tại như một hình
thể xã hội, tức một nhân cách văn hóa. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là
công tác xây dựng, tổ chức và hoạt động văn hóa phù hợp với yêu cầu của
từng địa phương. Đây được coi là hoạt động xây dựng đời sống văn hóa
ngay trong cuộc sống hàng ngày của nhân dân ở từng đơn vị văn hóa cơ sở,
nghĩa là từ tầng cấu trúc nền tảng của xã hội, hướng tới xây dựng đời sống
văn hóa mà mục tiêu là đơn vị văn hóa ở cơ sở. Xây dựng đời sống văn hóa
cơ sở là xây dựng và phát triển toàn diện văn hóa ngay trong đời sống hàng
ngày của người dân. Bởi vì đơn vị văn hóa cơ sở là nơi gần dân nhất diễn ra
các hoạt động kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội, là nơi có sự quản lý của
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bộ máy hành pháp, thể hiện sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đề cao
quyền làm chủ của nhân dân. Ở đơn vị văn hóa cơ sở, quần chúng nhân dân
cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa dưới sự chỉ đạo của cấp chính
quyền cơ sở (cấp xã), đồng thời, hưởng thụ các giá trị văn hóa do mình
sáng tạo ra, tạo điều kiện cho mọi người dân được tham gia hưởng thụ và
sáng tạo văn hóa ngày càng tốt hơn.
Đời sống văn hóa cơ sở diễn ra ở cộng đồng nhỏ là gia đình, làng,
xóm,… hoặc cộng đồng lớn hơn là doanh nghiệp, cơ quan, bệnh viện…
Đặc điểm cơ bản của đời sống văn hóa cơ sở là các hoạt động văn hóa diễn
ra gắn liền với sinh hoạt vật chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng
trong các mối liên kết thường xuyên và trực tiếp với không gian địa lý nhất
định, cùng với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và các thiết chế văn hóa
nhất định. Do đó, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có nghĩa đồng thời phải
chống lại những mặt trái của văn hoá, được gọi là "phản văn hoá". Đó là
những sản phẩm văn hoá có nội dung độc hại như hủ tục, tệ nạn xã hội, mê
tín dị đoan, tập quán lạc hậu, thói hư tật xấu trong ứng xử hàng ngày.
Xây dựng đời sống văn hóa là vấn đề khó khăn, phức tạp tuy có nội
dung phong phú có ý nghĩa trước mắt và lâu dài phải tiến hành thường
xuyên nhưng lại liên tục đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và xã hội, cả hệ thống
chính trị phải chăm lo, trong đó vai trò tham mưu, trách nhiệm chuyên môn
của ngành văn hoá - thể thao là rất quan trọng và thiết thực.
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nghĩa là sử dụng các biện pháp để
huy động các nguồn lực với phương châm “ Nhà nước với nhân dân cùng
làm” để thực hiện mục tiêu đặt ra. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là
một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đây là một chủ
trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và
phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần
của xã hội, tạo động lực để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới của đất nước.
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1.2. Mục tiêu và tầm quan trọng của xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
1.2.1. Mục tiêu
Mục đích hàng đầu số một của văn hóa là nhằm xây dựng, phát triển
con người toàn diện, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát
khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp
đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội đề cao tinh
thần tập thể, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung. Có lối sống lành mạnh,
nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương,
phép nước, quy ước, của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi
trường sinh thái. Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ
thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã
hội. Thường xuyên học tập và năng cao hiểu biết trình độ chuyên môn năng
lực thẩm mỹ và thể lực. Thực chất xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là
xây dựng con người văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa; xây nếp sống văn
hóa; xây dựng thiết chế văn hóa thể thao; động viên mọi lao động sáng tạo,
hoàn thành trách nhiệm công nhân, xây và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
1.2.2. Tầm quan trọng của xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Xây dựng đời sống văn hóa là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống
chính trị, được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục trong nhiều giai
đoạn và sự tập trung thực hiện ngày càng rõ nét qua các phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn kết chặt chẽ phong trào với
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ
đó làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã
hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng
của phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa đáp ứng
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nhu cầu người dân hưởng thụ, tiếp thu các thành tựu văn hóa, văn minh của
của nhân loại, tiếp thu các công nghệ mới trong quá trình xây dựng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng văn hóa là xây dựng khối đại
đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây
dựng văn hóa là góp phần nâng cao dân trí, nâng cao sự hiểu biết của người
dân. Mục đích là vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Muốn đạt tới
những nhận thức đó phải thông qua con đường văn hóa, trước hết là văn
hóa giáo dục. Đảng và nhà nước không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất
là xóa đói giảm nghèo mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần cho nên xây
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là đảm bảo cho nhân dân thỏa mãn về cả đời
sống vật chất và đời sống tinh thần.
1.3. Những yếu tố hợp thành và nội dung xây dựng đời sống văn hóa
cơ sở
1.3.1. Những yếu tố hợp thành
Đời sống văn hóa có rất nhiều yếu tố hợp thành các hệ thống nhất
định như: hệ thống những giá trị văn hóa, hệ thống những quan hệ văn hóa
và hệ thống những thiết chế văn hóa. Mỗi hệ thống đều ở trong quá trình
phát triển không ngừng, linh hoạt chứ không theo một khuôn phép nhất
định. Xây dựng đời sống văn hóa thực chất là xây dựng và phát huy tác
dụng của từng hệ thống trong cấu trúc tổng thể của nó.
1.3.1.1. Hệ thống những giá trị văn hóa
Giá trị là đặc trưng cơ bản hàng đầu quy định đặc điểm, nội dung và
quy luật phát triển có tính đặc thù của đời sống văn hóa. Vì đó nó còn là
tiêu đề chuẩn để xem xét một hiện tượng và thời điểm lịch sử nhất định và
theo hệ thống chuẩn mực nhất định, là văn hóa hay phản văn hóa, mức độ
phản văn hóa tới đâu... Hệ thống những giá trị văn hóa tồn tại dưới hai
dạng thức đó là những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Những giá trị
văn hóa vật thể như các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, tổ
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chức ăn ở, đường làng, ngõ phố, hiệu quả lao động sản xuất... Những giá trị
văn hóa phi vật thể như tinh thần tư tưởng, lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh
chính trị, truyền thống quê hương, nếp sống văn minh, dân trí, nghệ thuật...
Những giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể chứa đựng trong cơ sở
vật chất, văn hóa trong hoạt động xã hội, trong nhân cách mỗi người, trong
cái quan hệ cộng đồng được coi như là “tế bào sống” của đời sống văn hóa,
chi phối các yếu tố khác. Giá trị văn hóa là sự kết tinh những thành tựu của
con người, trong quá trình sáng tạo ra chính bản thân mình. Hệ thống
những giá trị văn hóa là những căn cứ cơ bản đáp ứng nhu cầu hình thành
và phát triển nhân cách của con người hiện nay.
1.3.1.2. Hệ thống những quan hệ văn hóa
Nhắc tới văn hóa là một thành tố biểu hiện, hình thái quan hệ người
của đời sống xã hội và đem chắt lọc “chất văn hóa” trong toàn bộ các quan
hệ người vào phạm trù đời sống văn hóa.Những quan hệ văn hóa trong tổng
hòa các quan hệ xã hội không nằm đơn lẻ, rời rạc mà liên kết thành hệ
thống với tư cách thành tố của đời sống văn hóa. Tùy góc độ tiếp cận mà có
cách khái quát khác nhau về hệ thống này... hệ thống những quan hệ văn
hóa luôn chứa đựng những giá trị văn hóa và hợp thành nền tảng của đời
sống văn hóa. Trong đời sống văn hóa, hệ thống những quan hệ văn hóa thể
hiện ra như những cách thức ứng xử theo khuôn mẫu nhất định sao cho
đúng với tư cách con người và ngày càng nhiều hơn. Những chuẩn mực,
giá trị văn hóa đưa vào quan hệ ứng xử càng nhuần nhuyễn thì đời sống xã
hội càng giàu chất văn hóa để con người hòa mình vào thiên nhiên, giữ thuần
phong mỹ tục của truyền thống - bản sắc dân tộc trong ứng xử với cộng đồng
và làm trọn vai trò một nhân cách văn hóa cao đẹp đối với chính mình.
1.3.1.3. Hệ thống những thiết chế văn hóa
Qua thực tiễn nghiên cứu và công tác, tôi thấy thiết chế văn hóa có
thể hiểu là một tổ chức xã hội nhằm mục đích gắn kết với nhu cầu của con
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người trong đời sống văn hóa. Trong đó, nhà văn hóa, các câu lạc bộ, bảo
tàng, thư viện, rạp chiếu phim, công viên, vườn hoa… là các dạng hình
thức tồn tại của thiết chế văn hóa. Nhà văn hóa, các câu lạc bộ, đài phát
thanh… là những thiết chế văn hóa để người dân đóng góp ý kiến tới các
cấp chính quyền qua những vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội đang diễn ra
và đây là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với phong tục, tập
quán, lối sống của nhân dân từ đó phát huy, gìn giữ bản sắc văn hóa ở mỗi
địa phương. Hệ thống thiết chế văn hóa là nơi để tổ chức hoạt động tuyên
truyền chính trị, xã hội của các địa phương cho nhân dân nâng cao ý thức
thực hiện theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hoạt động của
các thiết chế văn hóa góp phần khẳng định những giá trị truyền thống của
dân tộc, tiếp thu những giá trị văn hóa mới của nhân loại. Hệ thống những
thiết chế văn hóa là các sản phẩm văn hóa của xã hội, nó bao gồm các thiết
chế cơ sở vật chất, văn hóa thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, nhà văn
hóa, rạp chiếu phim, phương tiện thông tin đại chúng... nó có vai trò trực
tiếp đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời thông qua
đó giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp trình độ văn hóa, nâng cao mặt bằng
dân trí. Các hệ thống thiết chế văn hóa đóng vai trò cầu nối tiếp dẫn giữa
môi trường văn hóa với các cá nhân, định hướng chính trị - xã hội cho quá
trình, lựa chọn giá trị văn hóa và quản lý các hình thái hoạt động văn hóa.
Đời sống văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng và
quá trình xây dựng con người. Nhờ có đời sống văn hóa mà văn hóa mới
trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, kế thừa
truyền thống cách mạng của dân tộc phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự
cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1.3.2. Nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Từ Nghị Quyết Trung ương 5, khóa VIII về văn hóa (1998), xây
dựng đời sống văn hóa là một nội dung được đánh giá có vai trò cốt lõi
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trong xây dựng môi trường văn hóa trên địa bàn cơ sở. Trong bản Kế hoạch
triển khai phong trào do Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành ngày 12/4/2000 đã nêu rõ 5
nội dung thiết thực để xây dựng đời sống văn hóa ngay trên địa bàn cơ sở,
cho đến nay những nội dung đó vẫn giữ vai trò chỉ đạo trong thực tiễn.
Chính vì vậy tác giả luận văn đã dựa vào năm nội dung của phong trào này
để triển khai nghiên cứu các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở
như sau:
Một là phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói
giảm nghèo.
Giá trị là đặc trưng cơ bản hàng đầu quy định đặc điểm, nội dung và
quy luật phát triển có tính đặc thù của đời sống văn hóa. Nó còn là tiêu đề
chuẩn để xem xét một hiện tượng, ở thời điểm lịch sử nhất định và theo hệ
thống chuẩn mực nhất định, là văn hóa hay phản văn hóa, mức độ phản văn
hóa tới đâu... Giá trị văn hóa là sự kết tinh những thành tựu của con người
trong quá trình sáng tạo ra chính bản thân mình. Nó đáp ứng nhu cầu hình
thành và phát triển nhân cách của con người. Đó là hệ thống những giá trị
văn hóa, hệ thống những quan hệ văn hóa và hệ thống những thiết chế văn
hóa. Mỗi hệ thống đều ở trong quá trình phát triển không ngừng, linh hoạt
chứ không theo một khuôn phép nhất định. Xây dựng đời sống văn hóa
thực chất là xây dựng và phát huy tác dụng của từng hệ thống trong cấu
trúc tổng thể của nó. Các sản phẩm văn hóa ra đời trong quá trình lao động,
sáng tạo của con người mà quay trở lại phục vụ nhu cầu sống của con
người. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng của mình mà
văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế. Với mục tiêu giúp nhau
làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo nên các nhân tố văn hóa cần
thông qua các mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, giữa các cá nhân với
tổ chức kinh tế - xã hội, giữa các hộ gia đình, các tổ chức chính trị, kinh tế -
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xã hội với nhau. Trong các hoạt động văn hóa, các nhân tố văn hóa có
những tác động cổ vũ mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp xã hội cùng
hưởng ứng tham gia lao động, sáng tạo bằng công sức, trí tuệ để tạo ra của
cải, vật chất.
Hai là xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh
Hệ thống những giá trị văn hóa tồn tại dưới hai dạng thức: những giá
trị văn hóa vật thể như các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, tổ
chức ăn ở, đường làng, ngõ phố, hiệu quả lao động sản xuất... và những giá
trị văn hóa phi vật thể như tinh thần tư tưởng, lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh
chính trị, truyền thống quê hương, nếp sống văn minh, dân trí, nghệ thuật...
Với quan điểm “phát triển bền vững”, các nhà nghiên cứu cho rằng, song
song với phát triển kinh tế, cần giữ vững môi trường chính trị - xã hội. Có
nghĩa là, để ổn định môi trường chính trị, xã hội thì văn hóa cũng đóng góp
một phần quan trọng. Hoạt động văn hóa phải góp phần xây dựng nền tảng
tư tưởng chính trị của Đảng cầm quyền, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh. Trong công tác tuyên truyền chính trị, văn hóa phải
làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thấm nhuần quan điểm, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào con đường phát
triển đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh”. Những giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể chứa
đựng trong cơ sở vật chất, văn hóa trong hoạt động xã hội, trong nhân cách
mỗi người, trong cái quan hệ cộng đồng được coi như là “tế bào sống” của
đời sống văn hóa, chi phối các yếu tố khác.
Ba là xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm
việc theo pháp luật
Văn hóa có vai trò là thước đo chuẩn mực giá trị đạo đức, lối sống
văn hóa, nghệ thuật ứng xử của mỗi người. Nước ta chủ trương xây dựng
một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bởi vậy, văn hóa phải góp phần
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vào việc tạo ra nếp sống văn minh trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng
đồng, bắt kịp thời đại cũng như nhịp sống công nghiệp. Theo bản Kế hoạch
của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” nêu ra một số công việc cần làm trong nội dung này như
sau: Xây dựng tác phong công nghiệp, làm việc có kỷ luật, thực hiện tốt nội
quy đơn vị, hương ước, quy ước của làng xã, khu phố và quy định nơi công
cộng; Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; Thực hiện giao tiếp
văn minh, lịch sự, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với công việc; Xây dựng
công sở văn minh, giảm thủ tục phiền hà, quan liêu, lãng phí; Thực hiện tốt
nếp sống văn minh - lành mạnh - tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội
và các sinh hoạt xã hội khác; Giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục và
đạo lý truyền trống tốt đẹp của dân tộc. Điển hình là không thực hiện các
hành vi tín ngưỡng (đặt bát hương, lập bệ thờ, cúng lễ…) ngoài khuôn viên
nơi thờ tự đã được quy định. Không hút thuốc lá trong nhà trẻ, bệnh viện,
phòng họp, trong rạp chiếu phim, rạp hát và những nơi tập trung đông
người. Hệ thống những quan hệ văn hóa biểu hiện,quan hệ người của đời
sống xã hội và đem chắt lọc “chất văn hóa” trong toàn bộ các quan hệ
người vào phạm trù đời sống văn hóa.Những quan hệ văn hóa trong tổng
hòa các quan hệ xã hội không nằm đơn lẻ, rời rạc mà liên kết thành hệ
thống với tư cách thành tố của đời sống văn hóa. Tùy góc độ tiếp cận mà có
cách khái quát khác nhau về hệ thống này... hệ thống những quan hệ văn
hóa luôn chứa đựng những giá trị văn hóa và hợp thành nền tảng của đời
sống văn hóa. Trong đời sống văn hóa, hệ thống những quan hệ văn hóa thể
hiện ra như những cách thức ứng xử theo khuôn mẫu nhất định sao cho
đúng với tư cách con người và ngày càng nhiều hơn.
Bốn là xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn
Môi trường văn hóa là sự hiện diện của các vật thể văn hóa và nhân
cách trong môi trường sinh sống của con người. Nội dung này nhấn mạnh
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đến ba tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu của việc xây dựng môi trường văn
hóa là: Xây dựng môi trường văn hóa sạch; xây dựng môi trường văn hóa
đẹp; xây dựng môi trường văn hóa an toàn. Đây được coi là mối quan hệ
hữu cơ, gắn bó của con người với môi trường tự nhiên và xã hội.Những
chuẩn mực, giá trị văn hóa đưa vào quan hệ ứng xử càng nhuần nhuyễn thì
đời sống xã hội càng giàu chất văn hóa để con người hòa mình vào thiên
nhiên, giữ thuần phong mỹ tục của truyền thống - bản sắc dân tộc trong ứng
xử với cộng đồng và làm trọn vai trò một nhân cách văn hóa cao đẹp đối
với chính mình.
Năm là xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao và nâng cao chất
lượng các hoạt động văn hóa - thể thao cơ sở
Nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân gắn liền với
các thiết chế văn hóa, thể thao. Bên cạnh những thiết chế văn hóa cũ do cha
ông ta để lại như đình, chùa, miếu, nhà thờ họ…, ngày nay quần chúng
nhân dân ở cơ sở còn thiết lập thêm các thiết chế mới như nhà văn hóa xã,
thôn, đài truyền thanh, thư viện, phòng truyền thống… Quan tâm xây dựng
các thiết chế văn hóa tạo ra những tụ điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần lành
mạnh, đồng thời, với việc không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động
văn hóa, thể thao là đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng nâng cao của nhân
dân. Hệ thống những thiết chế văn hóa: Hệ thống những thiết chế văn hóa
là các sản phẩm văn hóa của xã hội, bao gồm các thiết chế cơ sở vật chất văn hóa thư viện, bảo tàng, rạp chiếu bóng, phương tiện thông tin đại
chúng... có vai trò trực tiếp đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân
dân, đồng thời thông qua đó giáo dục chính trị tư tường, bồi đắp trình độ
văn hóa, nâng cao mặt bằng dân trí. Các hệ thống thiết chế xã hội - văn hóa
đóng vai trò cầu nối tiếp dẫn giữa môi trường văn hóa với các cá nhân, định
hướng chính trị - xã hội cho quá trình, lựa chọn giá trị văn hóa và quản lý
các hình thái hoạt động văn hóa.
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Năm nội dung trên thể hiện tư duy mới, xem xét văn hóa theo nghĩa
rộng, là nền tảng tinh thần của xã hội. Đó là sự tác động có suy tính của con
người trên các lĩnh vực văn hóa, chính trị, xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu về
vật chất, tinh thần của các cá nhân và cộng đồng trong xã hội. Trong luận
văn này, tác giả tiếp cận nội dung xây dựng đời sống văn hóa bao gồm: Chỉ
đạo và ban hành các văn bản quản lý; Xây dựng nếp sống văn hóa và môi
trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa và tổ chức hoạt động văn
hóa thể thao ở thiết chế; Tổ chức các phong trào văn hóa; Công tác thanh tra,
kiểm tra. Với ý nghĩa tổng hòa các yếu tố trên đây, đời sống văn hóa có vai
trò đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng và quá trình xây dựng con người.
Nhờ có đời sống văn hóa mà văn hóa mới trở thành nhân tố thúc đẩy con
người tự hoàn thiện nhân cách, kế thừa truyền thống cách mạng của dân tộc
phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1.4. Quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản của nhà nước về xây
dựng đời sống văn hóa cơ sở
1.4.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa
Trước hết theo quan niệm Hồ Chí Minh, cùng với đời sống vật chất
lấy kinh tế làm nền tảng, thì con người cần đời sống tinh thần, lấy văn hóa
làm nền tảng, thông qua các chức năng của văn hóa như:
Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm tươi đẹp. Đó là tư tưởng vì
nước quên mình; vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng; độc lập, tự cường,
tự chủ; không có gì quý hơn độc lập tự do; độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội. Tình cảm lớn là yêu nước thương dân. Những lý tưởng và tình cảm
cách mạng khi đã đi sâu vào tâm lý quốc dân sẽ biến thành một sức mạnh
vật chất tạo động lực cho cách mạng.
Nâng cao dân trí: Dân trí là sự hiểu biết của người dân về các mặt
chính trị, kinh tế, văn hóa, chuyên môn, khoa học, kỹ thuật, thực tiễn… mà
muốn đạt được thông qua văn hóa giáo dục.

22
Bồi dưỡng những phẩm chất và phong cách tốt đẹp, lành mạnh để
không ngừng hoàn thiện bản thân. Văn hóa sẽ góp phần bồi dưỡng phẩm
chất đạo đức để sửa đổi tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, chống
“giặc nội xâm”, hướng con người vươn tới chân - thiện - mỹ.
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, lãnh đạo thực hiện độc lập, tự
cường, tự chủ. Văn hóa đưa con người từ chỗ tha hóa đến chỗ phát triển tự
do, toàn diện.
Văn hóa là chất keo tạo sự liên kết, tăng cường mối tương tác, hiểu
biết giữa các dân tộc, điều tiết các mối quan hệ quốc tế.
Văn hóa là mục tiêu của cách mạng do đó phải giữ gìn cốt cách văn
hóa của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phải biết trân trọng giữ
gìn, khai thác, phát huy, phát triển những vốn quý báu của cha ông đồng
thời giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới. Tiếp thu văn hóa
nhân loại trên tiêu chí là tiếp thu cái hay, cái tốt, lấy văn hóa dân tộc làm
gốc, bài trừ mọi nguy hại, độc địa và ảnh hưởng nô dịch của văn hóa đế
quốc. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cũng là một cách giữ gìn bản sắc
văn hóa dân tộc.
1.4.2. Chủ trương của Đảng ta về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa
ở cơ sở
Hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng khóa VIII đã ban hành Nghị
quyết “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản
sắc dân tộc”. Nghị quyết khẳng định văn hóa là rất cần thiết đáp ứng nhu
cầu thực hiện công cuộc phát triển đất nước phát huy chủ nghĩa yêu nước
và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ tự cường
xây dựng và bảo vệ Tố quốc xã hội chủ nghĩa, làm cho văn hóa thấm sâu
vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình và
cộng đồng dân cư,tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình
độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp
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hóa, hiện đại hóa đất nước; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân
chủ, công bằng văn minh; tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.
Nghị quyết nhấn mạnh: tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng
tư tưởng đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội,
trước hết là trong tổ chức Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân và từng
cá nhân gia đình, thôn, xóm, đơn vị tổ chức cơ sở. Cần xác định đây là
nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đưa ra những định
hướng về văn hóa:
Đưa phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả… Xây dựng và chiến lược
quốc gia về xây dựng gia đình Việt Nam góp phần giữ gìn và
phát triển những giá trị truyền thống văn hóa, của con người Việt
Nam, nuôi dưỡng thế hệ trẻ. Xây dựng và tăng cường hiệu quả
hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa ở tất cả các cấp, đồng
thời có kế hoạch cải tạo nâng cấp và xây dựng mới một số công
trình văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, thể thao hiện đại ở các trung
tâm kinh tế - chính trị văn hóa của đất nước. Xã hội hóa các hoạt
động, chú trọng nâng cao đời sống văn hóa ở nông thôn, vùng
khó khăn, thu hẹp dần khoảng cách văn hóa giữa các vùng, các
nhóm xã hội, giữa đô thị và nông thôn.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 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:
Đưa ra định hướng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh:
Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một
môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con
người về nhân cách, lối sống. Gắn kết xây dựng môi trường văn
hóa với bảo vệ môi trường sinh thái. Đưa nội dung giáo dục đạo
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đức con người, đạo đức công dân vào các hoạt động giáo dục của
xã hội.
Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia
đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và
giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống
tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hành phúc, văn minh.
Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu,
có nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ
chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Xây
dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa
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 đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, nhất là trong việc
cưới, việc tang và 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”.
Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng, an ninh với chương trình xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh. Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ
văn hóa giữa các vùng miền, giữa các giai tầng xã hội, giữa thành
thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Xây dựng, hoàn thiện đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của các thiết chế văn hóa. Tạo điều kiện để nhan dân
chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng.
Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín
ngưỡng; khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc,
hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, “tốt đời, đẹp đạo”.

25
Khuyến khích các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “ uống nước
nhớ nguồn”, từ thiện, nhân đạo [3; tr.15-16].
1.4.3. Văn bản của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Thực hiện tinh thần công văn số 6100/VP - CP ngày 13/12/2000 của
văn phòng chính phủ về việc thống nhất tên gọi cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” và tên gọi phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Trung ương ban hành: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) của
Đảng về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc", Chỉ thị 38-CT/TW ngày 12/8/1998 của Bộ Chính trị về
việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về ban hành
quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan; Chỉ thị số 27-CT/TW
ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về xây dựng đời sống văn hoá; Quyết định số
1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ phê
duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết
định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ
về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ TW Phong trào “
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Quyết định số 604/QĐBVHTTDL ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Văn hoá, thể thao và du
lịch về việc thành lập văn phòng thường trực BCĐ TW Phong trào “ Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;
Mô hình “5 không 3 sạch” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động
tháng 09/2009.
Hưởng ứng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam đã triển khai chương trình: (5 không; 3 sạch)
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05 không đói nghèo, không tội phạm và tệ nạn xã hội; không sinh
con thứ 3; không có bạo lực; không có trẻ suy dinh dưỡng và không có trẻ
bỏ học giữa chừng.
03 sạch: sạch nhà gắn với vệ sinh thân thể; sạch bếp gắn với an toàn
vệ sinh thực phẩm; sạch ngõ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
Sau khi chương trình này được triển khai thực hiện, Hội Liên hiệp
Phụ nữ phường đã tổ chức tuyên truyền và vận động cho chị em hội viên
đăng ký tham gia thực hiện tích cực phong trào này.
1.5. Khái quát về phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
1.5.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội
Phường Yết Kiêu là phường trung tâm thành phố, có diện tích 153,5
ha trong đó có 6,96% diện tích đất tự nhiên là đất nông nghiệp; 92,45% là
đất phi nông nghiệp; 0,59% diện tích đất tự nhiên là đất ở, đất chuyên dùng
chiếm 30,95% đất tự nhiên; địa hình phức tạp; phường có thuận lợi về giao
thông thủy, bộ ven bờ Eo Cửa Lục dài 1000m có bến Vựng Đâng, khu vực
neo đậu của tàu thuyền, có đường 18A chạy qua phường dài 1.200m,
phường hình thành 2 vùng rõ rệt. Vùng đồi núi có độ cao từ 25-1000m
chạy dài từ Đông sang Tây, địa hình chia cắt cao, độ dốc lớn hướng ra biển
(Eo Cửa Lục). Vùng đất bằng phía tây, tây bắc Eo Cửa Lục (53,5 ha) chiếm
34,85% diện tích đất tự nhiên (khu vực Vựng Đâng).
Toàn phường ảnh hưởng khí hậu ven biển, 1 năm có 2 mùa rõ rệt:
Mùa hè và mùa đông. Mùa hè nhiệt độ cao nhất là 380C, trung bình là
23,70C dao động từ 16,70C - 28,60C. Mùa hè mưa nhiều, chiếm 80-85%
tổng lượng mưa cả năm và độ ẩm không khí cao, có tháng chiếm 87%. Mùa
đông nhiệt độ thấp nhất là 50C, trung bình thấp nhất là 13,70C. Mùa đông
có gió đông bắc, tốc độ gió trung bình là 2,8m/s nhưng tác động gió mạnh
nhất là gió tây nam tốc độ 45m/s.
Phường nằm bên bờ Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di
sản thiên nhiên thế giới về cảnh quan (năm 1994) và về địa chất, địa mạo
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(năm 2000); được tổ chức New Seven Wonders công nhận là một trong bảy
Kỳ quan Thiên nhiên mới của thế giới (năm 2012) [1; tr.3-4].
Điều kiện tự nhiên của phường Yết Kiêu nằm trong tổng thể điều
kiện tự nhiên của thành phố Hạ Long có lợi thế nổi trội phát triển dịch vụ
du lịch, dịch vụ vận tải thuỷ, bộ, góp phần xây dựng và phát triển thành phố
Hạ Long trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế trong tương lai. Địa
bàn phường Yết Kiêu hiện nay có 2693 hộ dân với 11.690 nhân khẩu (số
liệu tổng hợp năm 2017) được chia ra làm 6 khu phố với 57 tổ dân. Trong
những năm qua, kinh tế của phường không ngừng tăng trưởng, phát triển,
sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế được nâng cao, tình hình chính trị xã hội
ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân phường Yết Kiêu đoàn kết, nỗ lực phấn đấu phát động phong trào thi
đua trong mọi lĩnh vực, tạo động lực động viên, thúc đẩy phong trào ngày
càng sâu rộng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của địa
phương.Phường Yết Kiêu đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ
tầng đô thị nâng cấp lên phường loại 1 theo phân loại đơn vị hành chính
cấp xã căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH ngày 25/5/2016 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại
đơn vị hành chính. Hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, cơ
sở vật chất trường học, nhà văn hóa, trạm y tế được đầu tư cải tạo, nâng cấp
hoặc xây mới, các tuyến đường giao thông nối liền với các phường liền kề,
với khu trung tâm thành phố được cải tạo, chỉnh trang đã tạo lợi thế thúc
đẩy phát triển kinh tế, xã hội của phường.
Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách theo kế hoạch UBND thành phố
Hạ Long giao UBND phường Yết Kiêu luôn hoàn thành và hoàn thành
vượt mức, năm sau cao hơn năm trước.
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Bảng 1.1: Thu, chi ngân sách ở phường Yết Kiêu (2013 - 2018)
Đơn vị: đồng.
Tổng thu NS phường Chi ngân sách trên
được hưởng
địa bàn phường

Năm

Tổng thu NS

2013

8.466.127.695

3.360.698.622

2.930.695.724

2014

6.911.436.618

3.650.561.071

3.456.554.106

2015

21.580.312.709

4.227.710.081

3.906.073.052

2016

15.371.863.459

4.504.693.916

3.664.024.546

2017

23.097.868.740

7.357.000.000

5.634.966.581

2018

23.546.545.371

7.865.000.000

6.043.080.000

(Nguồn: Tài chính - Kế toán phường)
Địa phương đã chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo bồi
dưỡng học sinh ngày càng nâng lên, trên địa bàn phường hiện có 01 trường
tiểu học, trong nhiệm kỳ phát triển kinh tế xã hội 2015 - 2021, phường
đang tiếp tục xây dựng một trường trung học cơ sở, tạo điều kiện cho con
em địa phương học tập tại địa bàn phường. Công tác quản lý nhà nước về
giáo dục ngày càng tăng, nhiều tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào công
tác khuyến học, khuyến tài có nhiều chuyển biến. Triển khai có hiệu quả
mô hình trung tâm học tập cộng đồng, chương trình dòng họ học tập...
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh, góp phần làm tốt
công tác tuyên truyền, giáo dục phục vụ các hoạt động chính trị tại địa
phương. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được
đẩy mạnh, phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển rộng khắp,
thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các thiết chế văn hóa
được nâng cấp, đầu tư xây dựng mới như nhà văn hóa các khu phố. Trong
giai đoạn từ 2013 đến nay, phường đã tiến hành xây mới 03/06 nhà văn hóa
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khu phố và sửa chữa, nâng cấp 03 nhà văn hóa đảm bảo đạt yêu cầu thiết
chế văn hóa, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn phường.
Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng được quản lý và tạo điều kiện phát triển
theo đúng quy định của pháp luật. Trạm y tế trên địa bàn phường Yết Kiêu
được đầu tư, xây mới năm 2013, đạt bộ tiêu chí của y tế. Đẩy mạnh xã hội
hóa các hoạt động y tế, làm tốt công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân,
quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.
Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động đã
được các ban ngành, đoàn thể phường quan tâm, tích cực phối hợp thực
hiện. Mỗi năm tổ chức giới thiệu cho trên 300 lượt người trong độ tuổi lao
động tìm việc làm. Công tác chăm sóc các đối tượng chính sách, người có
công với cách mạng được thực hiện tốt.
1.5.2. Vai trò của việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đối với phát triển
kinh tế - xã hội phường Yết Kiêu
1.5.2.1. Đối với công tác tư tưởng, chính trị- xã hội
Một trong những nhiệm vụ then chốt trong sự nghiệp xây dựng và
phát triển văn hóa, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng xây dựng đời sống
văn hóa cơ sở để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đây chính là
tác động trực tiếp đến tư tưởng, nếp sống của mỗi người và cộng đồng dân
cư. Vì vậy, lãnh đạo phường Yết Kiêu đã xác định: đối với công tác tư
tưởng chính trị xã hội thì sự ổn định kinh tế - xã hội là điều kiện cơ bản để
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đó
cũng là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã
hội trên địa bàn dân cư.
Là một phường trung tâm thuộc thành phố Hạ Long, một thành phố
đang trên đà phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, thì đây cũng là thời điểm
mà sự ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị trường tác động không nhỏ,
gây ra nhiều hệ lụy với tư tưởng và tinh thần trong đời sống nhân dân.
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Từ công tác xây dựng đời sống văn hóa sẽ góp phần làm cho tư
tưởng, nhận thức của người dân trên địa bàn phường được nâng lên, mọi
người luôn có ý thức chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, ứng xử văn hóa trở nên văn minh, lịch sự. Đồng
thời, cũng từ đó làm hạn chế được các hiện tượng tiêu cực như lối sống
thực dụng, vị kỷ, tệ nạn xã hội, tham nhũng, cửa quyền, mê tín dị đoan và
các hủ tục lạc hậu... Do đó có thể khẳng định: Đây chính là nền tảng cơ bản
tạo sự ổn định chính trị và bền vững trong các mối quan hệ xã hội. Xây
dựng đời sống văn hóa cơ sở sẽ thúc đẩy việc thực hiện quy chế dân chủ ở
phường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vốn có, chăm lo cho
các lĩnh vực văn hóa - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở
phường trong sạch, vững mạnh, góp phần ổn định chính trị - xã hội ở địa
bàn phường Yết Kiêu.
1.5.2.2. Đối với việc ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế
Để tạo sự ổn định và thức đẩy phát triển kinh tế, văn hóa đóng vai trò
là nền móng cả về tinh thần cũng như kinh tế - xã hội của cả nước nói
chung và phường Yết Kiêu nói riêng. Chính vì vậy, chăm lo đời sống văn
hóa của mỗi người dân chính là nâng cao đời sống tinh thần của xã hội, mà
muốn làm được điều đó phải tăng cường các hoạt động kinh tế - xã hội để
tạo ra vật chất phục vụ nhu cầu của người dân. Trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay, xây dựng đời sống văn hóa cơ
sở ở phường Yết Kiêu cần dựa vào những chuẩn mực chân - thiện - mỹ.
Đây chính là nền tảng và động lực thúc đẩy người dân không ngừng phát
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, nâng cao năng suất lao
động, đáp ứng nhu cầu không ngừng phát triển của xã hội. Bên cạnh đó,
sức mạnh của các giá trị truyền thống, đạo lý dân tộc sẽ có tác dụng to lớn
trong việc hạn chế những mặt tiêu cực của kinh tế thị trường. Vì vậy, sự
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường cần được thiết lập trong
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khuôn mẫu những giá trị đạo đức, giá trị tinh thần, định hướng cho kinh tế xã hội phát triển theo chuẩn mực.
1.5.2.3. Đối với xây dựng con người trong môi trường văn hóa
Việc xây dựng con người trong môi trường văn hoá trên địa bàn dân
cư không chỉ riêng đối với phường Yết Kiêu mà còn với tất cả các địa
phương khác trên cả nước. Để việc xây dựng con người và phát triển văn
hóa cơ sở đạt hiệu quả cao và lâu dài thì yếu tố quan trọng chính là đề cao
tiêu chí xây dựng con người văn hóa, tập trung vào hành vi ứng xử, lối
sống, thái độ làm việc trong các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa
bàn, các khu phố và mỗi gia đình. Điều này thể hiện qua các phong trào
như: “Xây dựng người tốt, việc tốt”, “xây dựng dòng họ học tập”, “Dạy tốt,
học tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng
phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, xây dựng quy ước, hương ước của khu
phố... Tất cả các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của phường
Yết Kiêu đều nhằm xây dựng con người phát triển toàn diện về chính trị, tư
tưởng, đạo đức, lối sống, thể chất, năng lực sáng tạo, ý thức cộng đồng,
lòng nhân ái, nghĩa tình.
Khi công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại địa phương đạt
hiệu quả cao, sẽ tác động tích cực đến xây dựng con người, đẩy lùi các tiêu
cực và tệ nạn xã hội. Chính vì thế, đây là hoạt động được quan tâm của
nhiều địa phương trên cả nước nói chung và phường Yết Kiêu nói riêng,
coi đây là bước đột phá quan trọng. Bởi phòng, chống tệ nạn xã hội phải đi
từ khu dân cư, làng xóm và tệ nạn xã hội giảm thì môi trường các khu dân
cư mới lành mạnh. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực và tệ nạn xã
hội với mục tiêu “xây để chống”, thông qua nhiều mô hình, đặc biệt là mô
hình câu lạc bộ của các tổ chức, đoàn thể, gắn trách nhiệm xã hội với vai
trò giáo dục gia đình mình.Đồng thời, công tác xây dựng đời sống văn hóa
cần thực hiện quy chế dân chủ, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu, tham
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nhũng, góp phần tích cực vào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Công tác
xây dựng đời sống văn hóa là một trong những chủ trương quan trọng, có ý
nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng văn hóa và con người.
Tiểu kết
Trong chương 1 luận văn đã hoàn thiện cơ bản hệ thống cơ sở lý
luận liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa, làm rõ được các khái niệm
về đời sống văn hóa; đời sống văn hóa cơ sở. Đây là những khái niệm cơ
bản có liên quan đến nội dung đề tài mà tác giả dùng làm cơ sở cho hướng
nghiên cứu của mình trong việc đánh giá khi đi vào thực tiễn vấn đề. Bên
cạnh đó, luận văn đưa ra những phân tích về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan
điểm của Đảng và chủ trương của Nhà nước liên quan đến xây dựng đời
sống văn hóa cơ sở. Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chủ
trương của Nhà nước là kim chỉ nam cho hoạt động xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở. Vai trò xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được luận văn đề cập
đến ở ba lĩnh vực: Ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển;
xây dựng con người và môi trường văn hóa. Để làm tốt việc nghiên cứu của
đề tài, tác giả đã có những khảo sát và đánh giá khái quát về địa bàn nghiên
cứu của phường Yết Kiêu trên một số vấn đề về điều kiện tự nhiên, đặc
điểm lịch sử văn hóa - xã hội. Những vấn đề nêu trên là cơ sở để tác giả
luận văn nghiên cứu các vấn đề đặt ra ở chương 2.
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Chương 2
THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ
CỦA PHƯỜNG YẾT KIÊU
2.1. Chủ thể xây dựng đời sống văn hóa
2.1.1. Chủ thể quản lý nhà nước
Bộ máy quản lý nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa của nước ta
hiện nay tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương: Cấp
Trung ương có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó có Cục Văn hóa
cơ sở, có chức năng tham mưu, quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở trong
cả nước; (cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch;(cấp Quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) có
phòng Văn hóa và Thông tin; (cấp xã, phường, thị trấn) có Ban Văn hóa Xã hội.
2.1.1.1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hạ Long
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hạ Long có trách nhiệm
hướng dẫn quản lý Nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn
hóa, thông tin, gia đình, thể dục thể thao và du lịch cho các cán bộ Văn hóa
-Xã hội của phường; đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác văn hóa
thông tin, gia đình, thể dục thể thao theo sự chỉ đạo của UBND thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cung cấp
cho các địa phương những tài liệu liên quan đến chuyên môn để triển khai
thực hiện những nhiệm vụ của ngành tại địa phương; trực tiếp nghiên cứu,
giải quyết, tiếp nhận các vấn đề liên quan đến công tác văn hóa, thông tin,
gia đình, thể dục thể thao, du lịch mà phường cung cấp.
2.1.1.2. Ủy Ban Nhân Dân phường Yết Kiêu
Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu có Ban Văn hóa - Xã hội do đồng
chí Phó chủ tịch UBND phụ trách khối văn xã làm trưởng ban và 02 cán bộ
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công chức Văn hóa -Xã hội làm phó ban. Đơn vị trực thuộc: 06/06 Nhà văn
hóa khu phố. Ban Văn hóa -Xã hội chịu sự quản lý trực tiếp của UBND
phường và theo sự chỉ đạo về quản lý nhà nước của phòng Văn hóa và
Thông tin và chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa Thể thao
thành phố Hạ Long. Ban Văn hóa -Xã hội thực hiện công việc của mình
theo cơ chế liên thông một cửa trên một số lĩnh vực để phối hợp thực thi
các nhiệm vụ theo sự ủy nhiệm của UBND phường đối với lĩnh vực được
phân công quản lý.
2.1.2. Chủ thể chỉ đạo trực tiếp
UBND và Ban Văn hóa - Xã hội phường có trách nhiệm báo cáo tình
hình, kết quả hoạt động văn hóa trên địa bàn phường để phòng Văn hóa và
Thông tin thành phố nắm được, đồng thời tổng hợp, báo cáo với UBND
thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố các kế
hoạch, hướng dẫn của BCĐ thành phố, phường, các đoàn thể chính trị - xã
hội của phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã lồng ghép các
hoạt động phối hợp thực hiện đúng quy chế của Ban chỉ đạo phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công tác phối hợp giữa
các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đóng vai trò quan
trọng nhằm tăng cường trách nhiệm và phát huy sức mạnh toàn dân nhằm
nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở. Theo đánh giá của Ban chỉ
đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường
cho biết:
“Để triển khai công việc này, lãnh đạo thành phố đã giao các phường
căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng các đề án kế hoạch triển khai thực
hiện; phối hợp cùng MTTQ thành phố xây dựng đề án phát động phong
trào “TDĐKXDĐSVH” và UBND phường Yết Kiêu đã ban hành quyết
định về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” gồm 20
thành viên thuộc ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, khu phố
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gồm: Phòng VH&TT, UB MTTQ, Phòng GD&ĐT, Phòng Y tế, Phòng Lao
động Thương binh và xã hội, Phòng Tư pháp, Công an thành phố, Hội Liên
hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến
binh... trong đó đồng chí Phó chủ tịch UBND làm Trưởng Ban chỉ đạo, hai
phó trưởng ban là đại diện lãnh đạo Phòng VH&TT và UB MTTQ”, trên cơ
sở sát nhập cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
do Ủy ban MTTQ chủ trì với phong trào TDĐKXDĐSVH.
2.1.2.1. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Hạ Long
UBND thành phố Hạ Long đã thành lập Ban chỉ đạo phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do đồng chí Phó chủ tịch
Uỷ ban nhân dân thành phố làm trưởng ban, lãnh đạo phòng văn hóa thông
tin và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Thành phố làm phó trưởng Ban chỉ đạo.
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở
các phường cũng được thành lập, từ đó tạo sự chỉ đạo thống nhất từ Thành
phố đến cơ sở; đồng thời khắc phục tình trạng chồng chéo trong tổ chức
thực hiện các phong trào văn hóa ở cơ sở. Ban chỉ đạo điều phối tạo được
sự phối kết hợp giữa các cơ quan, đoàn thể, ban, ngành trong hệ thống
chính trị khi tổ chức thực hiện các phong trào văn hóa, đồng thời phát huy
các nguồn lực xã hội cho văn hóa, từ đó việc đầu tư cho văn hóa có trọng
tâm, trọng điểm hơn.
2.1.2.2. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH phường Yết Kiêu
Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá cơ sở ở phường Yết Kiêu luôn chú trọng công tác chỉ đạo tuyên truyền
xây dựng khu phố văn hoá và coi đây là khâu then chốt của phong trào.
Hàng năm Ban chỉ đạo đều có hướng dẫn đến các khu phố, tổ dân nhằm
đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân và nâng
cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng tổ dân văn hóa, khu phố
văn hoá. Các tiêu chí phấn đấu xây dựng tổ dân, khu phố trở thành “Khu
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phố văn hoá” đều được tuyên truyền tới tận các khu phố, tổ dân. Từ đó
người dân càng có ý thức hơn trong việc phấn đấu xây dựng tổ dân, khu
phố văn hoá. Hàng năm Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” phường đều tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt
động và tuyên dương những điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào.
Chỉ đạo cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào nêu ra những kết quả đạt được
trong công tác quản lý xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong 5 năm (2013
- 2017), đánh giá thực trạng, nguyên nhân.
2.1.3. Chủ thể cộng đồng
Chủ thể thứ hai đó là chủ thể cộng đồng đối tượng thực hiện các hoạt
động trong toàn quá trình công tác XDĐSCS ở phường Yết Kiêu đó bao
gồm người dân, cán bộ, công nhân tại các tổ chức cơ quan trên địa bàn
phường Yết Kiêu. Người dân nơi đây đã được tổ chức nhiều đợt học tập
chính trị, bồi dưỡng tư tưởng và chính người dân đã phối hợp lồng ghép
trong chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hoá” tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong
nhân dân; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành
các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh; trật tự an toàn xã
hội trên địa bàn được giữ vững, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc, xây dựng con người văn hoá, có lối sống lành mạnh, từng bước
nâng cao trình độ dân trí, cải thiện môi trường đời sống xã hội. Qua các
phong trào đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của các tầng lớp nhân dân
về vai trò, vị trí của văn hoá và nhân tố con người đối với sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn nhân
dân đoàn kết tham gia xây dựng ĐSVHCS là nhiệm vụ của nhân dân, tập
thể, gia đình, cá nhân... căn cứ chức năng, nhiệm vụ cùng nhau làm văn
hóa. Sự phối hợp giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn
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thể đóng vai trò quan trọng là phương thức hoạt động văn hóa, nâng cao
chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở tại phường Yết Kiêu, là hoạt động hai
chiều khi chủ thể cơ quan nhà nước đưa các giá trị văn hóa của cộng đồng
đến với người dân ở cơ sở, tạo điều kiện cho họ tiếp xúc, hưởng thụ những
văn hóa đó. Chủ thể cộng đồng xây dựng ĐSVHCS là hoạt động, động
viên, đánh thức tiềm năng hoạt động văn hóa trong quần chúng nhân dân ở
cơ sở. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân phường Yết Kiêu luôn thống nhất
qua những nội dung triển khai rõ ràng và có những hoạt động tuyên truyền,
thanh tra và kiểm tra thường xuyên và kịp thời.
2.1.4. Cơ chế phối hợp
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” phường đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND thực hiện tốt
phong trào, các đoàn thể nhân dân xây dựng chương trình phối hợp và
thống nhất hành động tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xác định đây là
cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện “lấy sức dân xây dựng cuộc
sống cho nhân dân”, xác định cuộc vận động là nội dung trọng tâm xuyên
suốt các hoạt động của Ban chỉ đạo và các đoàn thể, tổ chức xã hội. Sự
phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên đã tổ chức triển khai thực
hiện đồng bộ và đã đạt được về nội dung, chất lượng và hiệu quả cao.
Trên cơ sở đó, mục tiêu Phong trào đưa ra trong giai đoạn 2015 2020 trong lĩnh vực phát triển văn hóa cơ sở. Bên cạnh công tác chỉ đạo
hoạt động xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở đã tác động trực tiếp, có
hiệu quả tới mọi hoạt động nhằm nâng cao chất lượng của việc xây dựng
đời sống văn hoá ở cơ sở trên địa bàn phường Yết Kiêu. Trong thời gia
qua Cấp uỷ Đảng, Chính quyền và BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa" ở phường Yết Kiêu đã thường xuyên quan
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tâm, chỉ đạo và tổ chức tốt các biện pháp thực hiện cụ thể từ phường đến
từng hộ dân, tổ dân. Chính vì vậy phong trào đã đạt được những kết quả rất
khả quan.
2.2. Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại phường Yết Kiêu
2.2.1. Tổ chức tuyên truyền, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên
ban hành các văn bản quản lý
Ở cấp Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long đã ban
hành nhiều văn bản để tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng đời
sống văn hóa cơ sở:
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” phường đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND thực hiện tốt
phong trào, các đoàn thể nhân dân xây dựng chương trình phối hợp và
thống nhất hành động tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xác định đây là
cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện “lấy sức dân xây dựng cuộc
sống cho nhân dân”, xác định cuộc vận động là nội dung trọng tâm xuyên
suốt các hoạt động của Ban chỉ đạo và các đoàn thể, tổ chức xã hội. Sự
phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên đã tổ chức triển khai thực
hiện đồng bộ và đã đạt được về nội dung, chất lượng và hiệu quả cao. Hàng
năm Ban chỉ đạo đều có hướng dẫn đến các khu phố, tổ dân nhằm đẩy
mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân và nâng
cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng tổ dân tiên tiến, khu phố
văn hoá. Các tiêu chí phấn đấu xây dựng tổ dân, khu phố trở thành “Khu
phố văn hoá” đều được tuyên truyền tới tận các khu phố, tổ dân. Từ đó
người dân càng có ý thức hơn trong việc phấn đấu xây dựng tổ dân, khu
phố văn hoá.
* Hệ thống ban hành các văn bản chỉ đạo:
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Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Yết Kiêu
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình hành động của Đảng bộ
phường, Đảng ủy đã xây dựng các chương trình:
- Chương trình số 01-Ctr/ĐU ngày 06/10/2015 chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ phường Yết Kiêu lần
thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.
- Chương trình số 06-Ctr/ĐU ngày 20/12/2015 về xây dựng tổ chức
cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2015-2020.
-Chương trình số 07-Ctr/ĐU ngày 22/8/2016 về đẩy mạnh công tác
xây dựng khu phố văn hóa và phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn
phường Yết Kiêu giai đoạn 2015 - 2020.
Hàng năm, cũng như tại các cuộc họp Hội đồng nhân dân, Đảng ủy,
HĐND phường đều ban hành các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội,
trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ. Nhiệm vụ
nâng cao đời sống văn hóa cơ sở tại địa phương đều được đưa vào nội dung
Nghị quyết
- Hàng năm, UBND phường đều xây dựng Kế hoạch về thực hiện
việc xây dựng khu phố văn hóa như: Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày
26/03/2013; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 24/04/2014; Kế hoạch số
29/KH-UBND ngày 02/04/2015; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày
25/03/2016; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 03/04/2017
- Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 05/5/2017 của UBND phường
Yết Kiêu về triển khai hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” phường Yết Kiêu năm 2017.
Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH phường Yết Kiêu hàng
năm đã thường xuyên kiện toàn lại BCĐ, xây dựng các Kế hoạch chỉ đạo
đến ban vận động 6 khu phố về công tác xây dựng và giữ vững khu phố
văn hóa. Năm 2017, đã có 6/6 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa.
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2.2.2. Xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường văn hóa
Từ năm 2017 đến nay, thực hiện quyết định số 3630/2016/QĐ UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố Hạ Long về việc
ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
và lễ hội trên địa bàn thành phố Hạ Long và kèm theo quy định việc thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn
thành phố Hạ Long, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Yết Kiêu đã tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo các khu phố trên địa bàn phường triển khai công
tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú tới nhân dân thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Nội dung các quy tắc thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang được UBND phường xây
dựng với các nội dung:
1. Chấp hành nghiêm chỉnh các đường lối chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước về việc cưới, việc tang và lễ hội.
2. Tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội phải đảm bảo trang trọng,
lành mạnh, tiết kiệm, văn minh, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với thuần
phong mỹ tục của các vùng miền, các dân tộc; đảm bảo vệ sinh môi trường
và phòng chống dịch bệnh. Giữ gìn an ninh trật tự xã hội và an toàn giao
thông.
- Cấm các hình thức hoạt động hành nghề mê tín dị đoan, truyền đạo
trái phép, đốt đồ mã trong khu vực lễ hội, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ,
buôn bán, sử dụng các loại vật liệu nổ, đốt và thả “đèn trời”, văn hóa phẩm
độc hại.
- Không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
3. Nên tránh tổ chức, mời và dự tiệc cưới vào trùng giờ, ngày làm
việc, không sử dụng thời gian làm việc và phương tiện của cơ quan đi đám
cưới, lễ hội (trừ cơ quan làm nhiệm vụ); không sử dụng công quỹ của cơ
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quan làm quà mừng, quà tặng trong đám cưới và viếng đám tang phục vụ
cho mục đích trục lợi cá nhân.
4. Sử dụng âm thanh để tổ chức việc cưới phải đảm bảo các quy định
về tiêu chuẩn độ ồn cho phép.
5. Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi; sử dụng các
nhạc khúc phù hợp trong lễ tang (âm thanh phải đảm bảo không vượt quá
độ ồn cho phép, theo quy định tại Thông tư số 39/2010/TT - BTNMT ngày
16/10/2010 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường “Quy định quy
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường”). Không mở nhạc, cử nhạc trước 6
giờ sáng và sau 22 giờ đêm. Khi sử dụng tạm thời hè phố cho việc cưới,
việc tang phải thực hiện theo Thông tư số 04/2008/TT - BXD, ngày
20/2/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị như sau:
- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời hè phố cho việc
cưới, việc tang phải xin phép UBND phường nơi cư trú.
- UBND phường chịu trách nhiệm kiểm tra và cho phép sử dụng tạm
thời hè phố cho việc cưới, việc tang trong thời gian nhất định
Công tác tuyên truyền đến cơ sở việc thực hiện văn minh trong việc
cưới việc tang không chỉ được chính quyền cơ sở tuyên truyền qua hệ
thống loa truyền thanh của phường mà còn được lồng ghép vào các buổi
họp chi bộ khu phố, các buổi sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ định kỳ
hàng tháng, quý, năm, in ấn tài liệu quy định phát cho các tổ dân, khu phố.
Công tác tuyên truyền đã góp phần nêu cao vai trò làm chủ, ý thức tự giác
của nhân dân trong việc tham gia thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh,
tiết kiệm.
Bên cạnh đó, Đảng ủy, HĐND, UBND phường còn giao nhiệm vụ
giám sát chặt chẽ cho các tổ trưởng tổ dân, đoàn thể và cộng đồng dân cư
việc thực hiện các nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, kết quả
thực hiện như sau:
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UBND phường đã tuyên truyền đến khu phố, tổ dân và từng hộ dân
trong các hội nghị tại nhà văn hóa các khu phố, chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực hiện Chỉ thị 27/CT- TW
về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội,
bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... UBND phường ban hành Quyết
Định số 31/QĐ-UBND ngày 10/03/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo
cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ
hội trên địa bàn. Ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/3/2017 về
việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên
địa bàn phường Yết Kiêu.
06 khu phố đã triển khai tới 57/57 tổ dân tổng số 2.634 hộ dân đã tổ
chức ký bản cam kết thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội .
UBND phường phổ biến tuyên truyền tới từng khu phố, tổ dân lấy đó
làm tiêu chí bình xét “Gia đình văn hóa”, “ Khu phố văn hoá” và các hình
thức khen thưởng khác.
Từ 01/1/2017 đến nay nhân dân đã thực hiện Quyết định số
3630/2016/QĐ - UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của UBND thành phố
Hạ Long:
Đảng ủy, HĐND, UBND phường, UB MTTQ phường triển khai 17
cuộc họp đến cán bộ, nhân viên và 06 khu phố gồm khu trưởng và thành
viên.Ban công tác mặt trận 06 khu phố trên địa bàn phường Yết Kiêu với
190 lượt người tham gia dự cuộc họp. Tuyên truyền tới 09 nhà hàng trên
địa bàn thực hiện cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới; 07 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn được vận động tuyên truyền
thực hiện cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang, 01 hộ kinh doanh dịch vụ tang lễ được tuyên truyền thực hiện cuộc
vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới:
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Hiện trên địa bàn phường, trong 5 năm trở lại đây có 82 trường hợp
đăng ký kết hôn theo đúng quy định như: tổ chức việc cưới, mời và dự tiệc
vào ngày nghỉ, giờ nghỉ không ảnh hưởng đến thời gian lao động của Nhà
nước. Tổ chức lễ cưới trang trọng và lịch sự, lành mạnh, tiết kiệm phù hợp
với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa và phù hợp với hoàn cảnh
của hai bên gia đình. UBND phường đã hướng dẫn và tổ chức lễ đăng ký,
trao giấy chứng nhận kết hôn cho đôi nam nữ đã hoàn thành thủ tục đăng
ký kết hôn. Việc tổ chức đám cưới linh đình, phô trương, hình thức đã giảm
đi rõ rệt, đám cưới chỉ tổ chức gọn nhẹ với các thủ tục chính: Lễ dạm ngõ,
Lễ ăn hỏi và Lễ cưới, khuyến khích tổ chức theo nếp sống mới, văn minh,
trang trọng, tránh tổ chức linh đình, tốn kém ảnh hưởng đến an ninh trật tự,
nếp sống văn hóa ở địa phương.
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang:
Qua những năm qua có 69 trường hợp khai tử. Gia đình có người
qua đời đã báo cáo lên UBND phường biết để làm thủ tục khai tử theo quy
định của pháp luật. Sử dụng tang phục đúng nghi lễ của lực lượng vũ trang,
Hội CCB phường và treo cờ tang đúng địa điểm tổ chức lễ tang, âm thanh
không quá ồn không ảnh hưởng tới sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Thời
gian thực hiện lễ tang tại các gia đình trên địa bàn phường từ 7h00 đến
21h00 và mai táng đúng quy định, chỉ sử dụng băng tăng thay thế cho vòng
hoa nhằm hạn chế vòng hoa viếng, thực hiện không rải tiền, vàng mã, tiền
Việt Nam trên đường đưa tang và đảm bảo an ninh trật tự, không lấn chiếm
lòng đường vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường. Khi có đám sử dụng lòng
đường vỉa hè đều xin phép UBND phường. Việc tổ chức ăn uống trong lễ
tang chỉ diễn ra gọn nhẹ trong nội bộ gia đình và đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm.. Hầu hết các đám tang đều được mang đi hỏa thiêu tại các đài
hóa thân trên địa bàn thành phố, mai táng đúng nơi quy định nhằm mục
đích giữ vệ sinh môi trường. Nhìn chung, các hủ tục mê tín dị đoan, trái với
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thuần phong mỹ tục đã được giảm hẳn, các loại chi phí cũng được cắt giảm
tạo sự tiết kiệm, không lãng phí.
Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội:
Trong 5 năm nay, để bảo đảm việc tham gia lễ hội là nhu cầu cần
thiết của người dân, giữ được bản sắc văn hoá của dân tộc, thực hiện đúng
nội quy, quy định của Ban tổ chức lễ hội: Trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp
với thuần phong mỹ tục (khi đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, khu tâm
linh, đền, chùa...không nên mặc những trang phục như: quần đùi, áo ba lỗ,
mặc váy ngắn, quần bó sát, mặc áo trễ cổ, mặc đồ mỏng, xuyên thấu, đồ
ren, đi giày cao gót, trang điểm đậm, đeo trang sức rườm rà...). Không nói
tục, xúc phạm tâm linh và ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của
lễ hội. Bảo đảm trật tự, an ninh khi dự lễ hội, văn minh lịch sự, an toàn, tiết
kiệm, hiệu quả và thiết thực; không đốt pháo, đốt và thả đèn trời. Ứng xử
có văn hoá trong hoạt động lễ hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác vào
nơi quy định, không đốt đồ mã trong khu vực lễ hội. Các sinh hoạt văn hoá
tâm linh trong lễ hội phải phù hợp với phong tục tập quán, đảm bảo phát
huy truyền thống văn hoá. Không lợi dụng hoạt động lễ hội để hoạt động
mê tín dị đoan, đánh cờ bạc, chèo kéo khách du lịch. Tổ chức các trò chơi
dân gian, trò chơi mới và các hoạt động văn hóa, thể thao có nội dung bổ
ích, lành mạnh, phù hợp với tính chất, đặc điểm của lễ hội. Người nào vi
phạm thì bị khiển trách, nhắc nhở trước cuộc họp và toàn thể khu phố, lập
biên bản đề nghị cấp trên có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn
chế, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống văn
minh trong việc tang cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đồng
thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt để động viên
kịp thời góp phần thúc đẩy việc xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiết
kiệm trên địa bàn phường.
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Hệ thống loa truyền thanh không dây của phường ngày 2 lần vào
buổi sáng và buổi chiều hàng tuần, tổ chức tuyên truyền nếp sống văn minh
việc cưới, việc tang và lễ hội với số lượng 370 buổi và 09 buổi lồng ghép
tuyên truyền trong các hội nghị. Tuyên truyền sâu rộng đến từng tổ dân,
khu phố về ý nghĩa, mục đích, nội dung của quy định thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Môi trường tự nhiên, xã hội theo nếp sống văn hóa mới
Từ năm 2013 đến những tháng đầu năm 2018, cuộc vận động xây
dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hoá, cơ quan, đơn vị có nếp sống văn
hoá... luôn là nội dung quan trọng trong chiến lược xây dựng ĐSVHCS, với
sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm giữ gìn, phát
huy các giá trị văn hoá truyền thống xây dựng môi trường sống trong cộng
đồng dân cư về tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình, lối xóm,
xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh. Thực hiện chỉ đạo của
Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long tại Hội nghị triển khai: Chương trình
sáng chủ nhật hàng tuần lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
thành phố xuống đường làm vệ sinh môi trường, UBND phường Yết Kiêu
đã xây dựng kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 20/6/2016 về tổ chức triển
khai thực hiện phong trào: “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn
phường Yết Kiêu. Với mục tiêu nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ
gìn vệ sinh môi trường, phường đã tiến hành tuyên truyền sâu rộng đến
từng khu phố, tổ dân, hộ dân việc duy trì thực hiện “Ngày chủ nhật xanh sạch - đẹp”. Các khu phố tổ chức thực hiện, các hộ dân chủ động lực lượng
ra quân dọn vệ sinh môi trường. Lực lượng tham gia bao gồm các lãnh đạo
khu phố, các tổ chức chính trị, xã hội, toàn thể nhân dân trên địa bàn từng
tổ dân, khu phố tham gia dọn dẹp, làm vệ sinh môi trường tại nơi mình
đang sinh sống hoặc các điểm công cộng tại khu phố với tiêu chí “đúng
7h00’ sáng chủ nhật hàng tuần ra quân làm vệ sinh môi trường nhằm đảm
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bảo môi trường xanh - sạch - đẹp”. Việc thực hiện kế hoạch do phường đề
ra đã nâng cao được trách nhiệm và tinh thần đoàn kết gắn bó, cùng nhau
tham gia vào công việc chung của từng hộ dân. Tuy nhiên, bên cạnh những
thành quả đạt được còn những tồn tại yếu kém đó là quá trình đô thị hóa
diễn ra mạnh tạo ra sự chuyển hoá nhanh. Một bộ phận dân cư còn giữ nếp
sống tiểu nông, chưa có ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn giao
thông, giữ gìn môi trường, vệ sinh đường phố và nơi công cộng; hành vi
ứng xử, giao tiếp chưa phù hợp với nếp sống văn minh đô thị với một
phường là trung tâm của thành phố Hạ Long, thành phố du lịch trong phát
triển hội nhập quốc tế.
Qua kết quả thống kê, từ năm 2013 đến nay, tình hình thu gom rác
thải đều đạt trên 95%. 100% các hộ dân trên địa bàn phường đều được sử
dụng nước sạch. Kết quả khảo sát thông qua phiếu điều tra, có 12,3% ý
kiến đánh giá công tác vệ sinh môi trường ở mức độ rất tốt, 63,1% ý kiến
đánh giá đạt mức độ tốt, 12,8% ý kiến đánh gia đạt mức độ trung bình và
10,8% ý kiến đánh giá đạt mức độ chưa tốt [PL2, Câu 8, tr.150]. Đồng thời
với việc thu thập phiếu đánh giá, tác giả đã khảo sát thực trạng môi trường
của khu phố 2 và khu phố 4 trên địa bàn phường nhận thấy tình trạng dán
quảng cáo, rao vặt trái phép còn nhiều, gây mất mỹ quan đô thị, đặc biệt là
khu vực Hồ Điều hòa sinh thái của phường nằm giữa khu phố 2 và khu phố
4 hiên nay đang ô nhiễm nghiêm trọng.Việc cải tạo đang được diễn ra tuy
nhiên chưa khắc phục được hết tình trạng ô nhiễm do vẫn còn nhiều hộ dân
xả rác và nước thải bừa bãi, tình trạng bán hàng quán vỉa hè xung quanh hồ
vẫn còn nhiều. Yết Kiêu, một phường thuộc khu vực trung tâm thành phố
Hạ Long, là nơi có nền kinh tế đang trên đà phát triển mạnh theo hướng du
lịch, dịch vụ, chính quyền địa phương luôn quan tâm chặt chẽ đến tình hình
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Để ngăn chặn
những nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa, UBND
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phường Yết Kiêu đã tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa một cách
toàn diện, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp, hành vi vi phạm
pháp luật để giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Kiểm soát chặt chẽ các nhà hàng karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng ăn
uống, không để diễn ra tình trạng hoạt động ma túy, mại dâm, kinh doanh
sản phẩm, văn hóa phẩm đồi trụy, tuyên truyền các nội dung, chống phá
nhà nước, xảy ra trên địa bàn phường. Thường xuyên thành lập các đoàn
kiểm tra liên ngành đi kiểm tra các địa điểm kinh doanh dịch vụ về an toàn
cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống thất thu thuế… Tuy nhiên, việc
kinh doanh buôn bán của các cơ sở kinh doanh vẫn chưa thực sự tốt, vẫn
còn có những sai phạm về nguy cơ cháy nổ, chưa đảm bảo về vệ sinh an
toàn thực phẩm, kinh doanh quá giờ quy định… đã gây ảnh hưởng không
nhỏ đến môi trường văn hóa trên địa bàn phường. Kết quả khảo sát của
phiếu khảo sát cho thấy ý kiến đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội ở mức rất tốt là 31,4%, mức tốt là 52,7%, mức trung bình là
14,3%, mức chưa tốt là 1,6% [PL2, Câu 8, tr.150].
2.2.3. Tổ chức các phong trào văn hóa
2.2.3.1. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Xây dựng “Gia đình văn hóa” là nội dung quan trọng, cốt lõi
của phong trào “TDĐKXDĐSVH”, được sự đồng lòng vào cuộc
mạnh mẽ của các cấp, các ngành. Đến nay phong trào đã được nhân
rộng khắp địa bàn phường, các khu dân cư. Chính vì vậy, cần có sự
quan tâm, phối hợp hơn nữa của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về
vị trí và vai trò của gia đình văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế
- xã hội, không nên coi đây là nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa.
Công tác phát triển phong trào xây dựng gia đình văn hóa còn cần
gắn kết chặt chẽ với công việc xây dựng khu phố văn hóa. Ðiều đó
vừa là chỗ dựa, vừa tạo điều kiện cho gia đình hòa nhập với xã hội.
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Việc thực hiện quy ước, hương ước cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, nếp sống văn hóa nơi công cộng,
bài trừ tệ nạn xã hội... tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, trong sạch.
Trong thời gian qua phường phối hợp với các khu phố đã tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/7/2001-28/7/2015) và
họp mặt Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Giữ gìn và phát huy các giá
trị văn hóa gia đình Việt Nam” và biểu dương gần 200 hộ gia đình tiêu biểu
trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm và tập
huấn chỉ số đánh giá phòng, chống bạo lực gia đình với 80 người tham dự.
Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2017 với 110 người tham dự”.
Tổ chức tọa đàm về “Phát huy giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia
đình trên địa bàn thành phố”.
Qua tìm hiểu cho thấy: Phần lớn các gia đình đã gương mẫu,
chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, quy ước, hương ước, tích cực, chủ động tham gia các
phong trào thi đua yêu nước của địa phương như: Phong trào khuyến
học, khuyến tài, phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan, ông bà
mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình không có người sinh con thứ
3 trở lên, gia đình sản xuất kinh doanh giỏi… Tình trạng bạo lực gia
đình, tảo hôn, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Công tác chăm sóc
người già, chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được quan tâm, 100%
người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn được chăm sóc giúp đỡ. Trong năm 2017 phường có 2696/2696
(100%) hộ gia đình của thành phố đăng ký xây dựng gia đình văn
hóaqua bình xét cuối năm có 2659 hộ gia đình đạt GĐVH, chiếm
trên 98,6%,
Nhiềutrong
gia đình
đó có
là 40%là
tấm gương
GĐVH
tiêutiêu
biểubiểu
đáng
liên
được
tục học
3 năm
tậpliền.
trong
việc nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế gia đình.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” cho biết: “Cuộc vận động xây dựng gia đình văn
hóa được tiến hành trong nhiều năm, được đông đảo tầng lớp nhân dân
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nhiệt tình hưởng ứng tham gia và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Để phong trào xây dựng gia đình văn hóa phát triển hơn nữa, chúng
tôi tiếp tục tham mưu nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến trong
các CLB đồng thời nghiên cứu toàn diện về gia đình để đề xuất tủ
sách về gia đình; nghiên cứu hương ước, quy ước để đưa những giá
trị truyền thống của gia đình để cộng đồng người dân, cộng đồng các
gia đình trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về
vấn đề này”.
Qua thu nhập số liệu các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của
phường Yết Kiêu (2013 - 2017), kết quả đạt như sau:
Bảng 2.1: Kết quả thống kê số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn
hóa của phường Yết Kiêu (2013 - 2017)
Năm

Tổng số hộ Số hộ đăng

Số hộ đạt

Tỷ lệ %

gia đình

ký GĐVH

GĐVH

2013

2525

2525

2280

90,3

2014

2589

2589

2514

97,1

2015

2637

2637

2576

92,8

2016

2660

2660

2540

95,5

2017

2696

2696

2659

98,6

(Nguồn: Tác giả tổng hợp và xử lý số liệu)
Bảng thống kê số liệu trên cho thấy, kết quả bình xét danh
hiệu GĐVH năm sau cao hơn năm trước. Với những kết quả đã đạt
được, phong trào xây dựng GĐVH đã tạo được những chuyển biến
tích cực trong đời sống xã hội và góp phần vào xây dựng nếp sống
văn minh trong các gia đình trên địa bàn phường. Tuy nhiên, qua tìm
hiểu thực tế tác giả nhận thấy vẫn còn biểu hiện chạy theo thành tích
về số lượng trong công việc công nhận các danh hiệu văn hóa, đặc
biệt việc bình xét ở thôn xóm, tổ dân, khu phố còn “qua loa”, chưa
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đúng quy trình, dẫn đến thiếu khách quan, thiếu trung thực trong việc đề
xuất công nhận danh hiệu.
2.2.3.2. Phong trào xây dựng khu phố văn hóa
Xây dựng gia đình văn hóa là cơ sở để công nhận khu phố văn hóa.
Công tác xây dựng khu phố văn hóa là một trong những nội dung quan
tọng trong đời sống văn hóa cơ sở. Nhận thức được tầm quan trọng của
công tác xây dựng “Khu phố văn hóa” là một trong những mục tiêu cơ bản
của phong trào “TDĐKXDĐSVH” nên rất được sự quan tâm, phối hợp của
các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn phường. Hàng năm, Ban Văn hóa - xã
hội phường là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phong trào
“TDĐKXDĐSVH” đã triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng
ứng thực hiện xây dựng khu phố văn hóa ngay từ đầu năm để triển khai thực
hiện và đánh giá kết quả thực hiện vào thời điểm cuối năm.
Công tác xây dựng khu phố văn hóa của phường Yết Kiêu căn cứ
trên việc thực hiện các nội dung của quy ước, hương ước đã được xây dựng
và ký cam kết của từng khu phố. Quy ước, hương ước chính là công cụ để
điều chỉnh các mối quan hệ trong cộng đồng, là công cụ không thể thiếu để
quản lý khu phố. Các điều khoản quy định của Quy ước thể hiện trách
nhiệm và nghĩa vụ của mỗi ông dân trong khu phố. Chính vì vậy, Quy ước
đã tạo sự ràng buộc, tạo ra các quy định để người dân thực hiện nghiêm
túc. Kết quả đánh giá “Khu phố văn hóa” hàng năm của phường Yết Kiêu
được thể hiện như sau:
Bảng 2.2: Kết quả đánh giá khu phố văn hóa (2013 - 2017)
Năm

Số khu phố

Số khu đạt KPVH

Tỷ lệ %

2013

6

4

66,7

2014

6

5

83,3

2015

6

6

100
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2016

6

6

100

2017

6

6

100

(Nguồn: Tác giả tổng hợp và xử lý số liệu)
Xây dựng khu phố văn hóa từ lâu đã trở thành phong trào thi đua
được toàn dân ủng hộ, tích cực tham gia đóng góp và gặt hái được nhiều
kết quả tốt đẹp về kinh tế xã hội cụ thể như sau:
Tình hình tăng trưởng kinh tế của các khu phát triển đều qua các
năm, thu nhập bình quân đầu người của phường 5.000.000đ/người/tháng.
Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm theo các năm (năm 2013 có 12 hộ
nghèo, 21 hộ cận nghèo, năm 2017 giảm xuống còn 4 hộ nghèo và 11 hộ
cận nghèo).
6/6 khu phố văn hóa không có tình trạng trẻ em bỏ học, không có
người mù chữ, phong trào gây quỹ khuyến học, bảo vệ trẻ em, chăm sóc trẻ
em được quan tâm; Thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường và cơ sở hạ
tầng, các thiết chế văn hóa, đến nay cả 6 khu phố đã bê tông hóa đường dân
sinh, xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng theo tiêu chuẩn quy định
được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn phường. Thực hiện phong trào
Toàn dân đoàn kết XDĐSVH, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, đảm
bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống các TNXH, các khu phố thành
lập các tổ an ninh tự quản, tổ hoà giải... Trong 5 năm đã hoà giải được 85
vụ việc, không có trường hợp đơn thư khiếu kiện đông người, đơn tố cáo,
khiếu nại. Thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, hương ước, quy ước của khu phố, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm dần đến
năm 2017 không có hộ gia đình sinh con thứ 3, điển hình khu phố 3 được
công nhận thực hiện tốt KHHGĐ trong nhiều năm liền.
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một nội dung quan trọng góp
phần thực hiện thắng lợi chủ trường lớn của Đảng. Đặc biệt trong các năm
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gần đây, phường Yết Kiêu đã duy trì tốt mô hình “Tổ dân tự quản” được
chính quyền địa phương đánh giá cao về kết quả đạt được của mô hình.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, phong trào xây dựng
khu phố văn hóa vẫn còn nhiều biểu hiện của tính hình thức, chạy theo
thành tích, chưa thực sự khách quan. Trong quá trình phấn đấu và duy trì
danh hiệu, nhiều khu phố còn một số vi phạm quy định tiêu chuẩn Khu
phố văn hóa như (hộ dân không nộp quỹ trong dân, vi phạm trật tự an
ninh xã hội...), chính quyền chưa mạnh dạn trong công tác đánh giá Khu
phố văn hóa.
2.2.3.3. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn
văn hóa
Đảng ủy - UBND phường chỉ đạo triển khai sâu rộng nhằm duy trì
và phát triển phong trào bền vững, công tác tuyên truyền về mục đích, ý
nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa, gắn với nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương tạo hiệu
quả thiết thực trong đời sống xã hội. UB MTTQ đã phát huy vai trò, chủ
động trong việc triển khai, hướng dẫn bình xét, đánh giá chất lượng phong
trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức gương mẫu thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng lề lối, tác
phong làm việc công nghiệp, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng,
đạo đức, lối sống, chống lãng phí quan liêu tham nhũng của cán bộ, công
chức và người lao động, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao ý thức chấp hành
kỷ luật của cán bộ công chức viên chức, nâng cao năng xuất, chất lượng,
hiệu quả công tác trên nhiều lĩnh vực... Phong trào đã được hưởng ứng và
đạt kết quả tiêu chuẩn bình xét thi đua, chi bộ trong sạch vững mạnh.
Phong trào thể dục thể thao sau giờ làm việc trong các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trở thành nhu cầu của cán bộ công nhân, viên chức, lao động.
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Tham gia các cuộc giao lưu, các giải thể dục thể thao nhân ngày lễ, tết và
ngày kỷ niệm được diễn ra ngày một tăng, kinh phí luyện tập chủ yếu là xã
hội hoá. Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai thực hiện có
hiệu quả. Từ việc gắn tiêu chí danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hóa với các danh hiệu thi đua khác đã góp phần nâng cao tinh
thần trách nhiệm, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển.
2.2.3.4. Phong trào xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị
Phong trào xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” có ý nghĩa
quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, làm tốt
phong trào sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội và ổn định đời sống văn hoá tinh thần của nhân
dân trên địa bàn phường. Được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các ban,
ngành, thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, UBND phường phối
kết hợp với UB MTTQ, các đoàn thể cùng sự đoàn kết nhất trí của cán bộ,
đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân, cả hệ thống chính trị của phường
đã quyết tâm phát huy những thuận lợi, đẩy lùi khó khăn thách thức thực
hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương đặc biệt là công
tác xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” phấn đấu xây dựng
phường ngày càng vững mạnh về mọi mặt.
Để triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng “ Phường đạt chuẩn
văn minh đô thị” ngay từ đầu năm Đảng ủy phường đã ra Nghị quyết và
xây dựng kế hoạch triển khai công tác xây dựng “ Khu phố văn hóa”, “
Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, đồng thời tổ chức Lễ phát động thi
đua và kí giao ước thi đua giữa các ngành đoàn thể, khu phố và các cơ quan
với UBND phường. Xây dựng chỉ tiêu đánh giá thi đua đối với các cơ
quan, các ngành, đoàn thể và khu phố, chỉ đạo 6/6 khu phố tổ chức Lễ phát
động phong trào thi đua và đăng ký xây dựng khu phố văn hoá, hộ gia đình
văn hoá. Thực hiện tốt Chỉ thị 27/CT- TW về việc thực hiện nếp sống văn
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minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín
dị đoan...việc cưới chấp hành theo đúng qui định luật hôn nhân gia đình,
đảm bảo theo phong tục tập quán của địa phương, việc tang không có đám
tang nào để người chết sau 48 tiếng trong nhà. Trên địa bàn phường các
nhà hàng, karaoke vũ trường, cơ sở lưu trú du lịch, điện tử internet không
sử dụng băng đĩa hình đồi truỵ, phát huy phong trào: "Ông, bà, cha mẹ,
mẫu mực, con cháu hiếu thảo", xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc,
tiến bộ. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “5
không” cuả thành phố. Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nơi công
cộng; hạn chế lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; không vi phạm trật tự
an toàn giao thông; không vứt rác ra đường; không bán hàng rong, chèo
kéo khách du lịch trên địa bàn toàn phường, tích cực tuyên truyền vận động
các hộ dân tham gia thực hiện. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt
công tác vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động
tổng vệ sinh môi trường, vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt
Nghị Định 406 về nghiêm cấm tàng trữ, đốt pháo và thả đèn trời trong dịp
tết nguyên đán; công tác chăm lo tết trên địa bàn phường...
Duy trì tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thông
qua hoạt động của mô hình các CLB, đội, nhóm ở các khu phố. Đảm bảo
mỗi người dân đều đăng ký tham gia rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao.
Hàng năm có kế hoạch triển khai tập trung có trọng tâm, trọng điểm từ 3
đến 5 khu phố về thực hiện một số chính sách của địa phương như đầu tư
xây dựng đường tiểu mạch, xây dựng thiết chế văn hóa, phòng chống tệ
nạn xã hội… Quan tâm chăm lo đến sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục, vận
động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, giữ vững các danh hiệu
“khu phố văn hóa”, “gia đình văn hóa”, “phường đạt chuẩn văn minh đô
thị”. Kịp thời điều chỉnh những nội dung trong Quy ước khu phố cho
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phù hợp với sự phát triển theo từng giai đoạn của địa phương. Tổ chức
quản lý tốt các điểm vui chơi giải trí trong cộng đồng, phát huy hiệu quả
của hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở như: Sân vui chơi thanh thiếu
niên, đài truyền thanh, nhà văn hóa khu phố, các câu lạc bộ, trung tâm
học cộng đồng.
Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách, quản lý đất đai, quản
lý đô thị hoạt động xây dựng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an
toàn xã hội được đảm bảo, các sự kiện văn hoá, chính trị và các hoạt động
khác trên địa bàn được tổ chức trang trọng, quy mô lớn. Làm tốt công tác
tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà
nước; đã củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng và chính
quyền địa phương. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, sức chiến
đấu của đảng viên trong chi bộ ngày càng cao, nhiều cán bộ đảng viên và
nhân dân mạnh dạn tham gia góp ý với Đảng, chính quyền, các đoàn thể;
sau đó tập thể lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền lắng nghe, rút kinh nghiệm và
tập trung chỉ đạo khắc phục những vấn đề còn tồn tại; chính vì vậy sự đoàn
kết trong Đảng được tăng cường chặt chẽ, sự đồng thuận trong nhân dân
ngày càng cao. Kết quả nêu trên chứng tỏ xây dựng “phường đạt chuẩn văn
minh đô thị” đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng, đi vào cuộc sống
của cán bộ, công chức phường trong cộng đồng dân cư và trở thành động
lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phường Yết Kiêu.
2.2.3.5. Phong trào người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến.
Để việc triển khai phong trào có hiệu quả, UBND phường Yết Kiêu
đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai công tác thi đua, khen
thưởng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ban ngành, đoàn thể.
Các phong trào thi đua được các ngành, các đoàn thể nhân dân tổ
chức và phát động đã trở thành động lực cách mạng góp phần quan trọng

56
vào những thành tựu chung. Có thể kể tới những phong trào tiêu biểu như
“Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”,“Phụ nữ giúp nhau
làm kinh tế”, “Giúp nhau xoá đói, giảm nghèo”, “Hũ gạo tình thương”,
“Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”, “Con đường phụ nữ tự quản”…,
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng khu phố văn
hoá, gia đình văn hoá”, “Thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Thanh niên tình
nguyện”,“Công an nhân dân vì an ninh Tổ quốc, vì nước quên thân, vì dân
phục vụ”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo”,
“Nụ cười cô giáo đón em đến trường”, phong trào “Tiến quân vào khoa học
công nghệ”… đã thực sự trở thành địa chỉ thể hiện ý chí, quyết tâm và hành
động của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Từ các phong trào thi
đua ấy đã xuất hiện các các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và
các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc…
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” phường cho biết:
“Thông qua phong trào thi đua, chúng tôi đã phát hiện nhiều mô hình
tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu như: Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả phường luôn nhiệt tình hướng dẫn công dân
trong việc kê khai, giải quyết các TTHC, không cửa quyền, không sách
nhiễu, gây phiền hà cho công dân khi đến giải quyết công việc…”.
Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương
người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, lập nhiều
thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Trong giai đoạn 2013 - 2017,có 12 cá
nhân được trao tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp giáo dục”, 08 cá nhân được
trao tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp chăm sóc người cao tuổi”, 16 cá nhân,
đơn vị tích cực tham gia trong việc huy động, quyên góp vì người nghèo...
Với kết quả đạt được nêu trên cho thấy, phong trào có ý nghĩa hết sức quan
trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa. Việc xây dựng, phát hiện
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những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến có tác dụng động
viên, khuyến khích đối với các cá nhân đạt thành tích, đồng thời có tác
động nêu gương sáng cho mọi người noi theo, góp phần tích cực vào việc
hình thành nhân cách con người Việt Nam.
2.2.3.6. Kết quả triển khai thực hiện các phong trào văn hóa
Trong những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá” vẫn được duy trì hoàn thiện và phát triển; là một phong trào
quần chúng sâu rộng cả về số lượng và chất lượng nhiều năm qua được các
cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng; thực
tế phong trào đã thực sự tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống
xã hội; đã thực sự phát huy được vai trò tự quản của cộng đồng, xây dựng
môi trường văn hoá lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở cơ sở, góp
phần giữ vững kỷ cương pháp luật, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo cơ sở
vững chắc cho xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới đã tạo
ra được sự chuyển biến về nhận thức trong cấp uỷ đảng chính quyền và các
cấp, các ngành, từ trong các cơ quan nhà nước đến ngoài xã hội, từng cán
bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hoá và nhân
tố con người đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước xây
dựng và bảo vệ tổ quốc. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền
thống, bảo tồn có chọn lọc phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương, loại
bỏ dần cái lỗi thời, lạc hậu, hình thành dần những tập quán mới văn minh,
sống và làm việc theo pháp luật. Huy động được nhiều nguồn lực của toàn
xã hội tham gia các hoạt động sáng tạo và xây dựng đời sống văn hoá, tạo
điều kiện cho các hoạt động văn hoá của phường Yết Kiêu ngày càng phát
triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân, góp phần thúc đẩy
kinh tế xã hội phát triển.
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2.2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn
hóa, thể thao
Thiết chế văn hóa cơ sở là bộ máy và hệ thống cơ sở vật chất phục
vụ cho các hoạt động văn hóa thông tin cơ sở, cùng với các cơ chế vận
hành và các quy định đảm bảo cho các thiết chế đó tồn tại và phát triển.
Hiện nay, bên cạnh thiết chế văn hóa truyền thống, còn có các thiết chế văn
hóa mới như: nhà văn hóa, thư viện, phòng truyền thống, bưu điện văn hóa
xã, trạm truyền thanh, trung tâm học tập cộng đồng, khu sinh hoạt văn hóa
thể thao… Những thiết chế đó đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa cộng
đồng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về hưởng thụ, sáng tạo và bảo tồn bản
sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Xây dựng nhà văn hóa khu phố: Nhà văn hóa khu phố có chức năng,
nhiệm vụ là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cung cấp kiến thức khoa học,
giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa
bàn khu phố. Đây còn là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,
vui chơi giải trí, tổ chức cuộc hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt
văn hóa khác của địa phương. Với chính sách và sự đầu tư đúng đắn, đến
nay hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở phường Yết Kiêu đã dần được hoàn
thiện và tiếp tục phát huy tác dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của
nhân dân. Nhà văn hóa khu phố hiện đã trở thành một trung tâm giao lưu
văn hóa với các hoạt động như tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các kiến thức khoa học
kỹ thuật, tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin, văn nghệ, thể dục thể
thao, vui chơi giải trí, các hoạt động giao lưu văn nghệ giữa các khu phố…
góp phần phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, nâng cao
mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, là nơi để nâng cao đời sống tinh thần
và hiểu biết về pháp luật của nhân dân, từ đó giảm thiểu các tệ nạn xã hội,
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như ma túy, mại dâm, trộm cắp, vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi
phạm cảnh quan đô thị,... Các buổi sinh hoạt văn hóa ở cơ sở cũng chính
là môi trường thuận lợi để nhân dân mạnh dạn đóng góp ý kiến với các
cấp ủy Đảng, chính quyền.Hiện tại, trên địa bàn phường Yết Kiêu 6/6 khu
phố đều có nhà văn hóa, nhà văn hóa của khu 1, khu 3, khu 5 được xây
dựng mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư, các
nhà văn hóa khu phố 2, khu 4, khu 6 còn nhỏ, hẹp, đang chờ ngân sách
nhà nước cấp trên cấp để sửa chữa hoặc xây mới để đáp ứng nhu cầu của
khu phố.
Hoạt động thể dục, thể thao ở nhà văn hóa: Các nhà văn hóa khu
phố được xây dựng với thiết kế chung là có phần sân dành cho hoạt động
thể thao, hiện nay cả 6/6 khu phố đều có sân rộng phục vụ cho các hoạt
động thể dục thể thao như tập dưỡng sinh, cầu lông, tập võ thuật cho các
em thiếu nhi. 3/6 khu phố đã huy động nguồn xã hội hóa làm được bàn chơi
bóng bàn để thành lập CLB bóng bàn của khu phố. Các hoạt động thể dục
thể thao thường được diễn ra buổi sáng sớm, hoặc buổi chiều từ 17 giờ đến
19 giờ hàng ngày. Kết quả khảo sát cho thất 98% người dân đánh giá nhu
cầu sử dụng Nhà văn hóa khu phố là cần thiết.
Hoạt động nghệ thuật quần chúng ở nhà văn hóa:Trong những năm
qua, phong trào văn nghệ quần chúng của phường Yết Kiêu phát triển
mạnh mẽ, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, tạo ra sân chơi tinh
thần lành mạnh cho người dân, đồng thời phát huy và bảo tồn những giá trị
văn hoá đặc sắc của từng dân tộc. Bên cạnh tạo ra sân chơi lành mạnh cho
nhiều lứa tuổi, phong trào văn nghệ quần chúng đã góp phần rất lớn vào
việc giáo dục chính trị tư tưởng, thay đổi, xoá bỏ những quan điểm lạc hậu,
hủ tục đã ăn sâu vào lối sống, suy nghĩ từ bao đời nay của người dân, thay
vào đó là nếp sống văn minh. Phong trào hoạt động nghệ thuật quần chúng
ở 06 nhà văn hóa đã tạo điều kiện để mọi người sáng tác, biểu diễn những
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tiết mục văn nghệ mang đặc thù riêng vùng, miền của mình, qua đó phát
huy vai trò của người dân trong phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá
trong tổ dân, khu phố” ngày càng hiệu quả hơn. Để các phong trào văn
nghệ ngày càng nhân rộng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng
cao của người dân, chính quyền địa phương, doanh nghiệp đã tạo điều kiện
thuận lợi nhất từ việc hỗ trợ đạo cụ, loa đài, trang phục để các đội văn nghệ
hoạt động có chất lượng… đến giúp đầu tư nghiên cứu, xây dựng nhiều loại
hình nghệ thuật. Theo Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó chủ tịch UBND
phường phụ trách văn hóa - xã hội cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn
phường có 6 khu phố đã thành lập các đội văn nghệ hoạt động thường
xuyên, những đội văn nghệ này đã giúp cho phong trào văn hóa văn nghệ
địa phương đa dạng, phong phú, tạo sự giao lưu, gắn kết các khu phố với
nhau”. Bên cạnh đó, phường chú trọng đẩy mạnh công tác xã hội hoá, nâng
cao chất lượng các hoạt động văn hoá nghệ thuật; khuyến khích quần chúng
cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hoá,
văn nghệ truyền thống của địa phương cho con em mình… Thông qua
những buổi giao lưu văn nghệ, người dân còn học hỏi, trao đổi về cách làm
kinh tế hay, biện pháp phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn
xã hội; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng góp phần rất lớn
vào việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong
các khu phố. Tuy nhiên, để phát huy khả năng sáng tạo của cộng đồng, cần
hơn nữa những phương cách mới trong việc xây dựng môi trường hoạt
động, khuyến khích quần chúng tham gia hưởng ứng, tạo nên sân chơi đa
dạng và hấp dẫn để người dân cùng chung tay xây dựng phong trào phát
triển có chiều sâu, là món ăn tinh thần của tất cả mọi người.
Bên cạnh những kết quả trên, còn có những hạn chế đó là sự xuống
cấp của các nhà văn hóa, điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn như loa đài
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phục vụ, công trình phụ hư hỏng, hệ thống quạt, chưa đủ công suất hoặc hư
hỏng. Hiện nay nhà văn hóa khu phố 2 đã xã hội hóa được 02 điều hòa.
Tuy nhiên, khu phố chưa có nguồn thu để thanh toán tiền điện hàng tháng
do kinh phí cấp cho hoạt động của mỗi khu phố còn hạn chế, nhà văn hóa
khu phố 4 xuống cấp, chật hẹp, không đáp ứng được điều kiện hoạt động
của địa phương. Một số khu phố có đề xuất hoạt động cho thuê khuôn viên
nhà văn hóa để tạo nguồn thu cho khu phố nhưng chưa được phê duyệt…
Vấn đề đặt ra là cần có một cơ chế quản lý, đầu tư nâng cấp, đưa nhà văn
hóa các khu phố thật sự trở thành thiết chế phục vụ nhu cầu của nhân dân.
Nhà văn hóa khu phố thuộc hệ thống thiết chế Văn hóa và Thể thao
cơ sở của Thành phố do Ủy ban nhân dân phường Yết Kiêu chịu trách
nhiệm quản lý toàn diện và giao cho Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa khu phố
trực tiếp quản lý. Nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng, sinh hoạt văn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí duy trì hoạt động các loại
hình Câu lạc bộ, nhóm sở thích; phát hiện bồi dưỡng năng khiếu văn hóa
văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em và
các hoạt động khác theo quy định của pháp luật ở khu phố nhằm nâng cao
mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng đô thị văn minh.
Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; kiến thức khoa học, kỹ thuật, giáo dục tư tưởng, đạo
đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn khu phố.
Ban Chủ nhiệm nhà văn khu phố gồm có các thành phần trưởng khu
phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Bí
thư chi Đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Hội phụ nữ. Các thành viên Ban
Chủ nhiệm tổ dân khu phố họp bầu ra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân
phường quyết định công nhận.Ban chủ nhiệm nhà văn hóa khu phố hoạt
động theo nguyên tắc kiêm, tự quản, tự trang trải từ nguồn kinh phí xã hội
hóa và hỗ trợ của ngân sách, quản lý, sử dụng các nguồn lực huy động đảm
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bảo công khai, dân chủ theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra. Được huy động, nhận tài trợ theo phương thức tự nguyện từ các
tổ chức cá nhân; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp
đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
của nhà văn hóa để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động. Được sử
dụng nguồn thu từ các hoạt động thường xuyên, để đầu tư cơ sở vật chất,
chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn kinh phí của nhà văn hóa; chăm lo
đời sống tinh thần cho nhân dân. Nội dung các hoạt động tại nhà văn hóa
phải lành mạnh, đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với nhu cầu,
nguyện vọng của nhân dân; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo
trật tự an toàn xã hội và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.
Đài truyền thanh phường: Hệ thống loa phát thanh của phường là
một trong những phương tiện hữu ích trong việc tuyên truyền, quảng bá các
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tin tuyên truyền
phục vụ cho nhân dân làm cho đời sống nhân dân thêm phong phú, đa
dạng. Vì vậy, trong những năm qua, cấp ủy Đảng và chính quyền địa
phương luôn quan tâm, chỉ đạo cán bộ văn hóa thông tin của phường về
công tác tuyên truyền. Đài truyền thanh của phường duy trì hoạt động
thường xuyên buổi sáng (từ 6h30 đến 7h30’), buổi chiều từ (16h30’ đến
17h30) từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Đặc biệt là các ngày lễ lớn hoặc các
đợt bầu cử, thời lượng phát thanh sẽ tăng lên tùy tình hình thực thế nội
dung và chất lượng.
Hệ thống loa phát thanh của phường Yết Kiêu hiện có 15 cụm loa
được đặt mỗi khu 02 đến 03 cụm loa ở 6 nhà văn hóa và trên địa bàn khu
phố khu phố, và trụ sở UBND phường. Mặc dù chất lượng hệ thống loa
chưa cao những cũng đã đáp ứng được phần nào nhu cầu thông tin tuyên
truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân trên địa bàn.
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Cán bộ làm công tác phát thanh hiện là cán bộ không chuyên trách
ký hợp đồng 03 tháng/lần với UBND phường, mức phụ cấp hiện hưởng là
1.300.000đồng/tháng. Vì có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền
thông tin nên các bài tuyên truyền đều được biên soạn do cán bộ văn hóa
thông tin đảm nhiệm và phải được sự phê duyệt của đồng chí Phó chủ tịch
UBND phường phụ trách văn hóa - xã hội thông qua. Để nâng cao chất
lượng phục vụ thông tin tuyên truyền, cán bộ làm công tác phát thanh luôn
được tham gia các lớp tập huấn, hội nghị để nâng cao năng lực trong thực
hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, do là cán bộ hợp đồng thời vụ nên nhân lực làm
công tác phát thanh thường xuyên thay đổi, mức phụ cấp còn ít so với nhu
cầu sống hiện nay nên công việc thường khó thu hút được cán bộ làm lâu
dài, vị trí thường xuyên thay đổi.
2.2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương và
tỉnh Quảng Ninh, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH
phường Yết Kiêu đã xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm với những vấn
đề liên quan tới các phong trào tại địa bàn phường như phong trào gia đình
văn hóa, khu phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị...
Bảng 2.3: Tổng hợp công tác xử lý vi phạm về văn hóa trên địa bàn
phường Yết Kiêu giai đoạn 2013 - 2018
ĐVT: Số vụ vi phạm
Xử lý vi phạm
Nội dung kiểm tra

Năm Năm Năm Năm Năm Năm
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hoạt động vi phạm
Dịch vụ Internet

2

2

4

3

4

3

Hoạt động nề nếp văn minh
khu phố

7

3

11

2

8

4
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Hoạt động nhà nghỉ, karaoke

10

9

5

14

6

4

Tổng

19

14

20

19

18

11

(Nguồn: Tác giả tổng hợp và xử lý số liệu)
Thông qua kết quả ở bảng 4 cho thấy số lượng các vi phạm về văn
hóa, nếp sống trên địa bàn phường Yết Kiêu còn diễn ra phức tạp như: dịch
vụ Internet, các dịch vụ Karaoke. Như vậy, những con số vi phạm và nội
dung vi phạm có thể thấy công tác thanh, kiểm tra còn hạn chế, chưa quyết
liệt trong xử lý, chủ yếu là nhắc nhở, chấn chỉnh... Hàng năm của Ban chỉ
đạo thành lập thanh tra, kiểm tra các khu phố về dự toán kinh phí trong
năm, kiểm tra về hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể
thao, hoạt động các câu lạc bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý khai
thác sử dụng tài sản theo quy định của 6 nhà văn hóa. Đây cũng là một khó
khăn trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở,cùng với đó thanh
tra thành phố tiến hành kiểm tra công tác xây dựng, đầu tư xây dựng các
thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn phường Yết Kiêu.
2.3. Đánh giá chung
2.3.1. Thành tựu
Phong trào xây dựng, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể
thao ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu. Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” đã thu được nhiều thành tựu; có tác động tích
cực, sâu sắc, toàn diện đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, thực sự có
hiệu quả, quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương
5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc”, Nghị quyết Hội nghị 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”. Các phong trào “Người tốt việc tốt” đã góp phần tích
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cực vào việc hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở.
Chú trọng đầu tư cho công tác tập huấn, điều tra khảo sát, sơ kết,
tổng kết để từ thực tiễn triển khai phong trào, phát hiện những vấn đề nảy
sinh để đúc rút, bổ sung, cụ thể hoá và phương án điều tiết, giải quyết một
cách thiết thực, có hiệu quả. Trong những năm qua, Đảng ủy, HĐND,
UBND phường Yết Kiêu được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Thành ủy Hạ
Long, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
thành phố, các đoàn thể, phòng ban chuyên môn thành phố đã giúp đỡ
phường Yết Kiêu từng bước hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra.
So với những năm trước, công tác quản lý xây dựng đời sống văn
hoá trên địa phường đã có nhiều chuyển biến tích cực làm cho đời sống
nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, giảm hộ nghèo, không
còn hộ đói, số hộ giàu tăng lên. Cơ sở vật chất và các thiết chế sinh hoạt
văn hoá được sửa chữa xây dựng khang trang, cảnh quan môi trường sạch
đẹp. Các chỉ tiêu xã hội như y tế, giáo dục được thực hiện tốt, giảm tệ nạn
xã hội. Tình làng nghĩa xóm được củng cố, nếp sống văn hoá trong việc
cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện, an ninh chính trị được đảm bảo, tổ
chức đảng, chính quyền, đoàn thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh,
người dân có ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của
đảng và nhà nước. Quá trình xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đã làm thay
đổi diện mạo đời sống nhân dân. Văn hoá truyền thống được chú ý khơi
dậy, gìn giữ và phát huy. Mức hưởng thụ về văn hoá của nhân dân được
từng bước nâng lên. Nếp sống văn hoá đã và đang được quan tâm chỉ đạo
thực hiện, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình mới có tác động tích
cực trong đời sống văn hoá xã hội của nhân dân thành phố.
Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hoá, cơ quan văn
hoá, phường đạt chuẩn văn minh đô thị được duy trì thường xuyên đã và

66
đang được triển khai sâu rộng trong nhân dân. 100% số hộ gia đình trên địa
bàn phường hàng năm đăng ký xây dựng “Gia đình văn hoá”. Phong
trào“Gia đình văn hoá” đã có tác động tích cực đến nhận thức và hành động
của nhân dân, góp phần kìm chế cái xấu, cái lạc hậu, khích lệ cái tốt, cái
văn minh. Số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” hàng năm đều tăng. Các
văn bản hướng dẫn, quy định được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.
Việc bình xét được thực hiện công khai, công bằng. Công tác khen thưởng,
động viên, biểu dương được tiến hành kịp thời. Tinh thần thi đua của các
khu phố, cơ quan, đơn vị, nhân dân nhân lên. Khu phố đạt “Khu phố văn
hóa” đều được duy trì ở mức cao qua các năm.
Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt
Nam (18-11) hàng năm, các khu phố đều tổ chức “Ngày hội Ðại đoàn kết
toàn dân tộc”, góp phần xây dựng khối Ðại đoàn kết toàn dân tộc từ mỗi
cộng đồng dân cư. Cuộc vận động đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân ở
các khu phố hưởng ứng, khơi dậy các tiềm năng và nguồn lực của nhân dân
cùng Ðảng, Nhà nước tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
2.3.2 Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng tồn tại một số hạn chế như
sự quan tâm của các cấp, các ngành chưa cao và sâu sắc, vẫn coi nhẹ văn
hóa, chưa đưa văn hóa phát triển ngang cùng kinh tế. Việc xây dựng nâng
cao chất lượng các thiết chế văn hóa chưa toàn diện đồng bộ nhất là các
thiết bị hoạt động, hệ thống thiết chế văn hóa, đã xuống cấp, chưa đảm bảo
đủ tiêu chí theo quy định. Kinh phí hoạt động còn hạn hẹp, chủ yếu phụ
thuộc vào ngân sách nhà nước, chưa có nguồn xã hội hóa dồi dào nên hoạt
động văn hóa còn khiêm tốn chưa đa dạng, chưa thu hút được quần chúng
tham gia. Sự nhận thức về nội dung, ý nghĩa của việc xây dựng đời sống
văn hóa còn chưa sâu sắc, do vậy, việc triển khai các nội dung phong trào
nhiều khi còn mang tính hình thức. Trình độ năng lực của cán bộ văn hóa
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còn yếu nên công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động chưa đạt hiệu quả
cao, chưa phong phú. Việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng
đạo đức lối sống chưa đi vào nề nếp vững chắc, còn tồn tại các loại tệ nạn xã
hội như: trộm cắp, buôn lậu, nghiện hút... còn xảy ra. Các câu lạc bộ, các
cuộc liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao chưa có tính thường xuyên, chủ
yếu phục vụ theo chỉ đạo của chính quyền địa phương, chưa có sự sáng tạo
trong tổ chức thực hiện. Do kinh phí phục vụ cho các nhà văn hóa chưa cao,
chưa có phụ cấp cho ban chủ nhiệm nhà văn hóa, nên sự nhiệt tình, tâm
huyết của các cán bộ trong khu phố chưa cao. Chưa có sự phối hợp hiệu
quả giữa ban chủ nhiệm nhà văn hóa với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã
hội khu phố, ban lãnh đạo khu phố nên hiệu quả hoạt động còn nhiều hạn
chế.
Tiểu kết
Chương 2 của luận văn đề cập tới các nội dung: Thực hiện chủ
trương lớn của Đảng về Xây dựng ĐSVHCS, nghiên cứu thực trạng nhằm
nâng cao đời sống văn hóa, phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua
công tác xây dựng ĐSVH luôn được cấp ủy, HĐND, UBND phường Yết
Kiêu quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện được sự đoàn kết, thống nhất và
thông suốt; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể quần
chúng để triển khai các phong trào. Các phong trào được phường Yết Kiêu
triển khai bao gồm: phong trào gia đình văn hóa, phong trào khu phố văn
hóa, phong trào người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, phong trào công sở
văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa… Công tác xây dựng lối sống, nếp
sống thông qua phát động các phong trào thi đua quan tâm được triển khai
sâu rộng, bám sát thực tế địa phương. Công tác xây dựng các thiết chế văn
hóa, thể thao và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật được cấp ủy, HĐND,
UBND phường Yết Kiêu quan tâm tạo điều kiện phục vụ tốt các hoạt động
văn hóa văn nghệ, TDTT, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội,
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thúc đẩy kinh tể phát triển và tạo ra môi trường xã hội ngày càng trong
sạch, lành mạnh. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác xây
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn phường Yết Kiêu vẫn còn một
số hạn chế cần phải khắc phục như: trong công tác thường chú ý hơn đến
các hoạt động mang tính chất bề nổi, chưa thực sự quan tâm đến các hoạt
động mang tính chiều sâu; trong hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng
còn bộc lộ tư tưởng chạy theo thành tích, quên mất vai trò chủ thể của hoạt
động là quần chúng nhân dân; công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa
còn hạn chế, chưa khai thác được thế mạnh của địa phương...Từ những hạn
chế trên đòi hỏi phường Yết Kiêu cần có hướng đi, giải pháp khắc phục,
phù hợp trong giai đoạn tới để phong trào xây dựng ĐSVHCS được hiệu
quả, bền vững.
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Chương 3
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở PHƯỜNG YẾT KIÊU
3.1. Phương hướng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong thời
gian tới
3.1.1. Phương hướng của tỉnh Quảng Ninh
Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa nhằm góp phần
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, gắn kết chặt chẽ phát triển
văn hóa với phát triển kinh tế, tư tưởng chính trị, đưa văn hóa thực sự trở
thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Để làm được việc đó, tỉnh
Quảng Ninh tập trung, quan tâm toàn diện cho lĩnh vực văn hóa cả về công
tác lãnh đạo, quản lý cán bộ và nguồn lực kinh phí, cơ sở vật chất để xây
dựng đời sống văn hóa có những chuyển biến tích cực.
Đẩy mạnh phong trào "xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn
minh", phát huy các mô hình văn hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần cho người dân, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng văn
minh, giàu đẹp. Tỉnh uỷ Quảng Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số
27-CT/TW và UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 491/KH-UBND ngày
24/05/1998 triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU của Tỉnh uỷ; Kế hoạch
số 14-KH/TU ngày 30/8/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực
hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII); Thông báo số 506/TB-TU về
việc phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
Tỉnh ủy - UBND tỉnh ban hành: Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/03/2018
của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về việc Xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Quyết
định số 3227/1998/QĐ-UB ngày 08/12/1998 của UBND tỉnh Quảng Ninh
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ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
(khóa VIII); Quyết định số 1288/QĐ-UB ngày 18/5/2000 của UBND tỉnh
Quảng Ninh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 327/KH-UB
ngày 18/5/2000 của UBND tỉnh về xây dựng làng văn hoá - khu phố văn
hoá...
Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đã xây dựng Kế hoạch số 05KH/TU ngày 18/9/1998 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị
quyết Trung ương 5 (Khóa VIII); Chương trình hành động số 45-CT/TU,
ngày 14/9/2004 của Thành uỷ Hạ Long về thực hiện Kết luận Hội nghị lần
thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) “về tiếp tục xây dựng
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”;
Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 09/2/2006 về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt
động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao...
3.1.2. Phương hướng của thành phố Hạ Long
UBND thành phố xây dựng Chương trình hành động số
1354/CTHĐ-UBND ngày 05/10/1998 để triển khai thực hiện Nghị quyết
Trung ương 5 khoá VIII; thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố; Quyết định số 2636/QĐ-UBND
ngày 12/8/2016 “Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế quy định chi tiết
về tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Phường đạt
chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Hạ Long”; Quyết định số
2637/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 “Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy chế
quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự thủ tục xét và công nhân danh hiệu
“Gia đình văn hóa”; “Khu phố văn hóa” trên địa bàn thành phố Hạ Long”;
Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 “Quyết định về việc ban
hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và
lễ hội trên địa bàn thành phố Hạ Long”; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày
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20/6/2016 và văn bản số 3251/UBND “Về việc chỉnh trang đô thị và xây
dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố Hạ Long. Qua quá trình
thực tiễn, thành phố Hạ Long luôn chú trọng giữ gìn và tôn vinh giá trị bản
sắc văn hoá dân tộc thông qua các chương trình hoạt động văn hoá, 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. Với những hình thức như
duy trì và nâng cao hoạt động của các đội tuyên truyền văn hoá, 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 hoá tinh thần lành mạnh cho nhân
dân.
Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn
hóa ở cơ sở và tăng cường tuyên truyền các chủ trương đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 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. Giữ gìn truyền thống văn hoá
trong gia đình, trong tổ dân, khu phố, tạo điều kiện cho quần chúng tiếp
nhận thông tin về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội nhằm phục vụ nhu cầu
hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trọng tâm là phong trào xây dựng gia
đình văn hoá, tổ dân, khu phố văn hoá, cơ quan đơn vị văn hoá; xây dựng
xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm đồng thời
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công tác này. Đây chính là thế
mạnh, là pháo đài vững chắc chống lại âm mưu phản cách mạng của các
thế lực thù địch.
Để thực hiện những nội dung này, vấn đề quan trọng là yếu tố con
người do đó phải nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ lãnh đạo, quản lý
văn hoá các cấp đủ năng lực và phẩm chất đảm đương nhiệm vụ trong thời
kỳ hội nhập kinh tế. Với phường Yết Kiêu cần phát huy vai trò của các

72
Ban, ngành, đoàn thể quần chúng và khắc phục sự thiếu thống nhất trong
chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hoá ở cơ sở; giải pháp cực kỳ quan
trọng cho công tác văn hoá ở cơ sở phường Yết Kiêu trong giai đoạn hiện
nay là: Tổ chức và quản lý các hoạt động văn hoá ở cơ sở với nhiều chương
trình hoạt động phong phú nhưng phải đặt 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 hoá” để phong trào thực sự là của dân,
do dân và vì dân, là mục tiêu chung hướng tới trong công tác XDĐSVHCS
của toàn thành phố Hạ Long nói chung và của phường Yết Kiêu nói riêng.
3.1.3. Phương hướng, mục tiêu phát triển văn hóa cơ sở ở phường Yết
Kiêu
Căn cứ theo Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Quảng Ninh “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, Đảng ủy, HĐND, UBND phường
Yết Kiêu xây dựng mục tiêu phát triển văn hóa, con người nhằm mục tiêu
nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở với các điểm chính như sau:
Mục tiêu chung:
Giữ gìn và phát huy bền vững bản sắc văn hóa; các giá trị di sản
thiên nhiên, di sản văn hóa; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Xây dựng con người với các đặc trưng: Năng động - Sáng tạo - Hào
sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện.
Phát triển văn hóa, con người trở thành nguồn lực quan trọng để xây
dựng và phát triển địa phương với các đặc trưng: Hành chính minh bạch Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc.
Mục tiêu cụ trong thời gian tới:
- 100% các địa bàn khu dân cư xây dựng chương trình, kế hoạch, đề
án giữ gìn, bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp,
từng bước loại bỏ những hủ tục lạc hậu.
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- Xây dựng khu phố trở thành nơi gìn giữ bản sắc văn hóa đặc sắc
của địa phương, trở thành sản phẩm du lịch.
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường xây dựng và thực
hiện tốt văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương.
- Các khu dân cư thực hiện tốt quy ước, hương ước, nếp sống văn
minh cho phù hợp, tuân thủ quy định của pháp luật.
- Toàn bộ hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham
gia vào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
- Thanh thiếu nhi địa phương được học tập, giáo dục về các giá trị
văn hóa, kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử.
* Quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 17/09/ 2016 tại
điều 4 nói về tiêu chuẩn danh hiệu khu dân cư văn hoá.
Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:
- Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của huyện, thị xã,
thành phố;
- Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên; thu
nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân của huyện, thị xã,
thành phố.
Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:
- Có 85% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
- Trong thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, hai (02)
năm liền không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội (gồm: mê tín dị đoan;
trộm, cắp, cướp giật; mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển các chất ma
túy; hoạt động hoặc môi giới mại dâm; đánh bạc bằng mọi hình thức và các
tệ nạn xã hội khác) ở cộng đồng;
- Có 85% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”,
trong đó ít nhất 65% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm liên tục trở lên;
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- Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình: Có tỷ lệ %
người sinh con thứ 3 trở lên thấp hơn mức trung bình ang năm của tỉnh;
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số và giảm
thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
Môi trường cảnh quan sạch đẹp:
Có 100% hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố
xí) đạt chuẩn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về
vệ sinh môi trường.
Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước:
- Xây dựng, bổ sung và thực hiện quy ước khu dân cư theo tình hình
thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật;
- Được công nhận là “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”.
* Quy định của UBND thành phố Hạ Long, ngày 12/08/ 2016
tại chương II, điều 4 nói về tiêu chuẩn “Phường đạt chuẩn văn minh
đô thị”:
Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch
- Quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị phải được cấp có
thẩm quyền phê duyệt; được công bố công khai rộng rãi;
- Xây dựng, nâng cấp, cải tạo 90% trở lên các công trình công cộng
về hành chính, văn hóa - xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị;
- Đạt 100% công trình công cộng xây mới (kể từ khi quy hoạch được
phê duyệt) đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu
chuẩn xây dựng hiện hành;
- Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng; phát huy
vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây
dựng đô thị;
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- Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên
địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không lấn chiếm, sử dụng diện tích đất
công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở.
Nâng cao chất lượng "Gia đình văn hóa", "Khu phố văn hóa".
- 80% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 (ba)
năm liên tục trở lên;
- 60% trở lên nhà ở của người dân được xây dựng mới, hoặc cải tạo,
chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị;
- 80% trở lên khu phố được công nhận danh hiệu “Khu phố văn hóa”
06 (sáu) năm liên tục trở lên;
- 100% khu phố vận động được người dân tham gia bảo dưỡng, nâng
cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường;
- 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn
phường đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 05 (năm) năm trở lên.
Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị.
- 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô
thị; Phát động hưởng ứng và triển khai có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử “Nụ
cười Hạ Long”;
- Không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không
cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ
quan đô thị; Xây dựng được các tuyến đường, tuyến phố văn minh kiểu mẫu;
- Đạt tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông tĩnh, tiêu chuẩn
cấp nước, thoát nước và chiếu sáng đô thị theo quy định;
- Đảm bảo vệ sinh môi trường; Tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện đổ rác, xả thải đúng giờ, đúng nơi quy định; Tổ chức hoạt động
tổng VSMT vào sáng chủ nhật hàng tuần; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh
đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường;
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- Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau “Xóa
đói, giảm nghèo”; hợp tác phát triển kinh tế.
Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao.
- Có Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường (hoặc Nhà Văn hóa Thể thao), có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm, ổn định về tổ chức,
hoạt động thường xuyên hiệu quả;
- 80% trở lên khu phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động
thường xuyên; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Người dân
duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, hoạt động câu
lạc bộ; hoạt động thể dục thể thao; bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa và danh
lam thắng cảnh; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền
thống ở địa phương;
- Thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông;
không phát sinh tệ nạn xã hội, trọng án hình sự.
- Đảng bộ phường hàng năm được xếp loại Trong sạch vững mạnh,
các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc.
Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.
- 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các
quy định của địa phương;
- 100% khu phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng; có tổ
tự quản hoạt động thường xuyên; mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại
cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện
đông người, vượt cấp, trái pháp luật;
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- Tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền,
xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và
thực hiện các chính sách xã hội;
- Xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến
trúc, xây dựng đô thị; không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật
nghiêm trọng đến mức phải cưỡng chế, tháo dỡ; không để xảy ra tình trạng
khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn;
- Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa được xây dựng theo quy
hoạch, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật; không có cơ sở tàng trữ,
lưu hành sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại.
3.2. Giải pháp
Để khắc phục những tồn tại, những khó khăn, để nâng cao hiệu quả
trong việc triển khai công tác hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở
phường Yết Kiêu tác giả đã rút những bài học kinh nghiệm như sau:
Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền phải thực sự xác định được vị
trí và vai trò quan trọng của phát triển văn hóa trong phát triển kinh tế, xã
hội của địa phương, thấm nhuần những tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết để
cụ thể hóa thành chương trình hành động với những nội dung, giải pháp
phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội địa phương, cơ sở; Chỉ đạo phải
thường xuyên và liên tục.
Hai là, Phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế, trong đó: tập
trung phát triển kinh tế, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, an sinh giáo
dục; ổn định và không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân.
Ba là, Công tác tuyên truyền giáo dục phải được tiến hành thường
xuyên, liên tục làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa
tầm quan trọng của cuộc vận động, của từng phong trào thi đua, từng thời
điểm, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân để thực hiện phong trào đạt kết
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quả cao; Coi trọng và không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình
thức, cách thức tuyên truyền để các chủ trương về phát triển văn hóa đến
với mọi cán bộ và nhân dân. Các cấp, các ngành cùng chung tay xây dựng
đời sống văn hóa.
Bốn là, Huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân để
khẳng định rằng: Phát triển văn hóa là phục vụ nhân dân, phát triển văn hóa
là của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện lồng ghép giữa phát
triển văn hóa với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của mọi cấp,
mọi ngành để huy động mọi nguồn lực, tạo sự phát triển bền vững cho văn
hóa.
Năm là, Tăng cường công tác quản lý văn hóa trên địa bàn phường.
Chú trọng tới việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm
công tác văn hóa nhất là đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở. Lựa chọn cán bộ có
tâm huyết có uy tín và kinh nghiệm vận động nhân dân thực hiện tốt phong
trào xây dựng đời sống văn hóa.
Sáu là, Xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện
phát triển kinh tế để khuyến khích và kích thích mọi tổ chức cá nhân tham
gia phát triển văn hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng cho văn hóa.
Bảy là, Có chính sách thu hút nhân tài trong quản lý văn hóa, sáng
tạo nghệ thuật. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm
tra đôn đốc các hoạt động phong trào. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng
kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và
những mô hình hoat động có hiệu quả để phổ biến nhân rộng.
Tám là, Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, động viên
nhân dân tham gia thi đua sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy ước, quy định của
địa phương.
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Chín là, Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá chất lượng
công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, từ đó rút ra bài học kinh
nghiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tiễn, từng bước
khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi công tác xây dựng và phát
triển đời sống văn hoá cơ sở trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với
việc nâng cao đời sống văn hóa ở phường Yết Kiêu
Trước hết, cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trên địa
bàn phường về các quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, định
hướng của ngành cấp trên về xây dựng đời sống văn hóa; đồng thời biết
vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tế địa phương để chủ động đề ra những
chủ trương, nhiệm vụ một cách kịp thời đúng đắn.
Nâng cao trình độ lãnh đạo hoạt động văn hóa của các cấp ủy Đảng
và chính quyền các cấp, từ trình độ nhận thức về khoa học văn hóa, quan
điểm, nguyên tắc, chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước, cho đến
phương pháp lãnh đạo, quản lý chỉ đạo đối với các hoạt động văn hóa.
Tăng cường vai trò của tổ chức đảng trong cơ quan văn hóa và mọi
hoạt động văn hóa.
Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn, giúp đỡ công
tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng
cao trình độ, năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác chỉ đạo,
triển khai thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Phát triển văn hóa cần được xác định là công tác thường xuyên mang
tính chiến lược và là một trong những công tác trọng tâm trong công tác
lãnh đạo của các chi bộ đảng ở địa phương. Để có nhận thức này các lớp
đào tạo cán bộ lãnh đạo cần đưa nội dung bài giảng nói về vị trí, vai trò và
tầm quan trọng của văn hóa cũng như các quan điểm đường lối của Đảng
về văn hóa trong chương trình giảng dạy. Để đảm bảo sự lãnh đạo của
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Đảng về văn hóa, cần chăm lo giáo dục nâng cao nhận thức của các tổ chức
đảng, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về hoạt động văn hóa, huy động
được nguồn lực của các tầng lớp dân cư tham gia tích cực vào xây dựng,
phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố, ưu tiên, khuyến khích việc khôi
phục và phát triển những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, kết hợp
tiếp thu văn hóa tiên tiến một cách hợp lý, phù hợp với từng vùng, từng
cộng đồng.Ðể đẩy mạnh cuộc vận động trong tình hình mới, cần tiếp tục
thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nghiên
cứu xây dựng mô hình “Ðô thị văn minh”; rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu
chí và ban hành danh hiệu “gia đình văn hóa”, “khu phố văn hóa”, “phường
đạt chuẩn văn minh đô thị” cho phù hợp trong giai đoạn mới và nâng cao
hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với việc huy động mọi
nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Bảo
đảm sự lãnh đạo của Ðảng đi đôi với không ngừng đổi mới tổ chức và
phương thức hoạt động của MTTQ các cấp theo hướng bảo đảm sự thống
nhất trong đa dạng, cùng chính quyền chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp
của nhân dân. Cần nhân rộng bài học kinh nghiệm về kiên trì đưa công tác
mặt trận đến khu dân cư, đến với từng gia đình, tiếp xúc với từng người,
bám sát cuộc sống của nhân dân. Việc tiến hành phải được thực hiện kiên
trì, liên tục và bền bỉ bằng sức mạnh của toàn dân tộc.
3.2.2. Tăng cường truyền thông về XDĐSVH
Hoạt động thông tin truyền thông với chức năng tuyên truyền các
thông tin, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tình hình chính trị
địa phương… đều được tuyên truyền đến nhân dân tại các nhà văn hóa khu
phố. Việc triển khai thông tin tuyên truyền được thông qua nhiều hình thức
khác nhau như pano, khẩu hiệu, treo cờ, niêm yết công khai tại các bảng
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thông báo của nhà văn hóa khu phố, các hoạt động sinh hoạt tại nhà văn
hóa các khu… Qua tổng hợp kết quả của phiếu điều tra tại phường Yết
Kiêu thì có 32% ý kiến đánh giá công tác này rất tốt, 51% ý kiến đánh giá
tốt, 10% ý kiến đánh giá trung bình và 3% ý kiến đánh giá chưa tốt. Dựa
vào kết quả điều tra, các báo cáo hàng năm thì sau khi đưa vào khai thác,
sử dụng, hoạt động nhà văn hóa khu phố nhanh chóng đi vào ổn định và trở
thành một thiết chế đáp ứng được chức năng cơ bản, trong đó trọng tâm là
chức năng thông tin tuyên truyền. Vào các dịp kỷ niệm, các ngày lễ, tết,
nhà văn hóa thường diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể
thao sôi nổi như Mừng Đảng - Mừng xuân, chào mừng các đợt bầu cử, dịp
sinh hoạt hè của các em thiếu niên nhi đồng, các hoạt động thể dục thể thao
buổi chiều hàng ngày. Qua các hoạt động hữu ích đó giúp truyền tải thông
tin tới các tầng lớp nhân dân, góp phần giáo dục lòng yêu nước và nâng cao
ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng dân cư.
3.2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa
Thiết chế văn hóa là một tổ chức văn hóa có kết cấu chặt chẽ. Năm
1998, Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa của Đảng đã nhận
định: “một trọng những thiết chế văn hóa (nhà văn hóa, CLB, bảo tàng, thư
viện...) gần đây đã có những phương thức mới hoạt động có hiệu quả”.
Thực tiễn những năm đổi mới cho thấy việc xây dựng các thiết chế văn hóa
là một nhu cầu tự nhiên của nhân dân. Bởi thiết chế văn hóa trước hết là để
phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu văn hóa tại chỗ của nhân dân. Sau nữa
là thông qua thiết chế văn hóa chính quyền cơ sở đưa các chủ trương chính
sách của Đảng, Nhà nước tới nhân dân. Nhờ có thiết chế văn hóa của nhà
nước, của tập thể sẽ tạo điều kiện, cơ hội cho người dân đến tham gia sáng
tạo và hưởng thụ văn hóa. Muốn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trước hết
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phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động, đội ngũ cán bộ
có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo cơ bản.
Cùng với sự đổi mới, phường Yết Kiêu từng bước phát triển cơ sở hạ
tầng kinh tế - văn hóa như hệ thống đường giao thông, trạm y tế, trụ sở làm
việc, trường học được đầu tư phát triển. Riêng về cơ sở hạ tầng cho hoạt
động văn hóa, cụ thể là các thiết chế văn hóa đã được nâng cao. Tuy nhiên
đó mới chỉ là bước đầu và chưa được đầu tư xây đựng đầy đủ từ bên trong
mà chưa đi vào hoạt động có hiệu quả.
Để các thiết chế văn hóa đi vào hoạt động có hiệu quả, trước hết các
cấp lãnh đạo phường phải đảm bảo tỉ trọng chi ngân sách cho văn hóa,
không điều chỉnh, cắt xén cho các lĩnh vực hoạt động khác, khuyến khích
các nguồn xã hội hóa tăng thêm nguồn đầu tư cho các thiết chế văn hóa. Ưu
tiên hợp lý cho việc xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, trong đó một số mặt
phải được hiện đại hóa để phù hợp với thời đại mới, đầu tư trang thiết bị,
phương tiện, dụng cụ và cơ sở vật chất như tăng âm, loa đài, bóng lưới, sân
bãi, sách báo...
Ngày nay trước sự lớn mạnh của các phương tiện nghe nhìn, công
tác văn hóa cần hướng dẫn các cơ sở thông qua các thiết chế văn hóa để
phát triển văn hóa đọc. Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thư viện
công cộng, phong trào đọc sách báo, tủ sách gia đình... Hàng năm, trường
học, khu phố tổ chức các cuộc thi đọc sách trong thanh, thiếu niên trong dịp
hè, cổ động các phong trào đọc sách trong các tầng lớp nhân dân. Công tác
văn hóa cần tận dụng tối đa những thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu
hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân.
Chính quyền địa phương phải luôn xác định rõ vai trò của văn hóa là
động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đời sống văn hóa tinh thần là
một bộ phận khăng khít không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội.
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Vì vậy cần phải quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất cho một thiết chế văn
hóa hoàn chỉnh để nó thực sự đảm bảo môi trường hoạt động văn hóa thu
hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân đến tham gia hoạt động rỗi, hoạt
động giải tri sáng tạo.
3.2.4. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hoá xây dựng đời sống văn hoá
Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị ở địa phương cần nhận thức đúng
đắn, tập trung trí tuệ để từng bước phát huy nhân tài, vật lực của mọi tầng
lớp nhân dân trong xã hội để xây dựng và phát triển văn hóa…
Cùng với phát triển kinh tế, cần phải đặc biệt quan tâm giải quyết
những vấn đề xã hội. Cải thiện các điều kiện về ăn ở đi lại, học tập và chữa
bệnh, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật cho quần chúng nhân
dân. Phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các ngành
học, bồi dưỡng nhân tài. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động mọi
nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở tất cả các
ngành học, bồi dưỡng nhân tài. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động
mọi nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Tiến tới phổ cập
giáo dục ở các cấp học.
Phát triển sâu rộng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Đẩy
mạnh phong trào xây dựng nếp sống mới và gia đình văn hóa mới, bài trừ
các tập tục lạc hậu, chống mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội trong quần
chúng nhân dân. Củng cố, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của
các nhà văn hóa, câu lạc bộ... ở các cơ sở.
Đẩy mạnh phong trào hoạt động thể dục, thể thao ở cơ sở. Tạo không
gian vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao ở từng khu phố. Phát huy
tính tự quản của nhân dân, họ vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa vừa là chủ
thể tiêu thụ và hưởng thụ văn hóa.
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Việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là trách nhiệm của toàn xã
hội. Vì vậy muốn thực hiện có hiệu quả cần phải huy động và biết kết hợp
sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội
như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên….
Chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp đầu tư vào các cơ sở dịch vụ văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ
văn hóa ngày càng đa dạng của nhân dân.
3.2.5. Nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào văn hoá
Xuất phát từ nhận thức về mục tiêu của sự phát triển là nâng cao chất
lượng cuộc sống của con người, tạo sự phát triển hài hoà giữa đời sống vật
chất và đời sống tinh thần - yếu tố cơ bản làm nên sự phát triển bền vững
cho đất nước. Vì vậy, mục đích của việc phát động phong trào này làm cho
văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và toàn bộ hoạt động xã hội, vào
từng người, từng gia đình, từng tập thể cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào
mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ của con người. Xây dựng đời sống văn
hoá cũng chính là nhằm bảo vệ và xây dựng và phát huy nguồn lực con
người- nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển.
Thứ nhất, Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức
về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, là bước nhằm nâng cao năng
lực và hiệu quả cả tổ chức Đảng các cấp đối với văn hoá. Đẩy mạnh việc
giáo dục về văn hoá thẩm mỹ, văn hoá trong giao tiếp ứng sử, nâng cao
giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần
tự hào dân tộc, tạo sự chuyển biến rõ rệt về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối
sống, năng lực trí tuệ, giá trị tốt đẹp của văn hoá Vệt Nam, con người Việt
Nam trong thời kỳ mới.
Thứ hai, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền: hệ thống loa truyền
thanh cơ sở, trực quan, truyền hình, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên
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đề, của đội thông tin lưu động, các CLB, các ấn phẩm báo chí,… đối tượng
cần tuyên truyền giáo dục từ các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và
toàn thể nhân dân. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục được gắn liền với
quản lý xã hội bằng pháp luật, phát huy sức mạnh dư luận xã hội, gắn với
phong trào hành động cách mạng của quần chúng.
Thứ ba, Công tác vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hoá” là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính
trị, trong đó cần chú ý đến vai trò người có uy tín tại các cộng đồng dân cư.
Thứ tư, Tổ chức mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh
vực VHTT cho cơ sở, mở nhiều cuộc liên hoan văn nghệ quần chúng với
chủ đề về “Nếp sống văn hoá văn minh đô thị”; chủ đề về “Gương người
tốt việc tốt”; về “Vệ sinh môi trường”.v.v..
Thứ năm, Phối hợp giữa vận động thường xuyên, liên tục bằng nhiều
hình thức, kết hợp với quản lý nhà nước về văn hoá một cách chặt chẽ của
các đội thông tin lưu động, tuyên truyền băng xe ôtô lưu động, tổ chức
nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, và không chuyên nhằm
tuyên truyền và phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là hiện
thực hoá các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng đời sống văn hoá nhằm nâng
cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm
vụ kinh tế - chính trị - xã hội chung của đất nước cũng như của phường Yết
Kiêu. Do đó, trước hết cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vị trí
vai trò, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá”.
3.2.6. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa
Kiện toàn, kịp thời bổ sung cán bộ, công chức, viên chức làm công
tác văn hoá, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại các đơn vị cơ sở.
Cán bộ văn hoá thông tin cơ sở là lực lượng chủ yếu thực hiện công
tác quản lý, hướng dẫn và trực tiếp thực hiện các hoạt động văn hoá thông
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tin ở khu phố, cơ quan. Chất lượng hoạt động văn hoá thông tin ở các cơ sở
tuỳ thuộc cơ bản vào chất lượng của đội ngũ cán bộ văn hoá thông tin cơ
sở. Mỗi đơn vị văn hoá cần có ít nhất một cán bộ hướng dẫn và tổ chức
hoạt động văn hoá thông tin trực tiếp, cần có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo,
nâng cao nghiệp vụ công tác và năng lực quản lý. Lập quy hoạch đội ngũ
cán bộ, công chức văn hóa thông tin, từng bước bổ sung, xây dựng đội ngũ
cán bộ văn hóa thông tin cơ sở có đủ trình độ, năng lực, gánh vác sự nghiệp
văn hóa của địa phương.
3.2.7. Đổi mới phương thức hoạt động của ban chỉ đạo phong trào
TDĐKXDĐSVH
Củng cố mối quan hệ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc
chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá”.
Có kế hoạch triển khai chương trình phối hợp, giáo dục văn hoá,
nâng cao chất lượng giáo dục khoa học - nhân văn, giáo dục đạo đức lối
sống trong cán bộ nhân dân, trú trọng giáo dục lực lượng vũ trang, thanh
niên học sinh… các cấp uỷ, các cơ quan nhà nước, có kế hoạch, biện pháp
đẩy mạnh xây dựng văn hoá trong các tổ chức Đảng, trong cơ quan nhà
nước để làm gương cho xã hội và nhân dân trong việc xây dựng và phát
triển phong trào “TDĐKXDĐSVHCS”.
Phối hợp điều tra khảo sát, nắm lại toàn bộ hoạt động của phong
trào, kết hợp với các tổ chức thành viên, hội viên, tạo sức mạnh đoàn kết
thống nhất động viên tích cực tham gia xây dựng phố, làng, khu dân cư, cơ
quan, đơn vị văn hoá.
Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội, coi
trọng vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở địa
phương. Tranh thủ nguồn lực của khối đại đoàn kết toàn dân vào nhiệm vụ
xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
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3.2.8. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất xây dựng đời sống văn hoá
Xây dựng đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho các thiết chế văn hóa
không nhất thiết phải chờ đợi kinh phí đưa xuống mà còn có sự vận động
đóng góp của quần chúng nhân dân cũng như các cơ quan, xí nghiệp...
đóng trên địa bàn. Đó cũng là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta
là “Nhà nước và nhân dân cũng làm”. Trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của phường cần tăng cường đầu tư nguồn kinh phí, cơ sở vật chết
cho các hoạt động và thiết chế văn hóa cơ sở. Do kinh phí thực tế còn eo
hẹp vì thế cần cân nhắc đầu tư có trọng điểm, đúng việc, đúng người, đúng
chỗ thì mới thúc đẩy hoạt động và thiết chế văn hóa có hiệu quả, không gây
lãng phí.
Đối với các thiết chế văn hóa đã có sẵn, cần đầu tư cơ sở vật chất kỹ
thuật hiện đại, thường xuyên tu sửa, bổ sung, nâng cấp tăng thời gian sử
dụng và thay thế các thiết bị, vật dụng đã hư hỏng. Thiết chế văn hóa cần
trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng, hệ thống quạt, đèn điện chiếu sáng,
bàn ghế…Đối với đài truyền thanh cần thường xuyên rà soát hệ thống loa
phát thanh đã bị hỏng để sửa chữa, thay mới và bổ sung theo yêu cầu của
khu phố. Công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, thể thao luôn
cần có sự đầu tư nguồn kinh phí hợp lý. Do nguồn kinh phí cho hoạt động
văn hóa ở khu phố còn thấp nên phải xác định rõ các nội dung, hình thức
của hoạt động văn hóa, tuyên truyền để cân đối ngân sách phù hợp. Có sự
đãi ngộ, bồi dưỡng thù lao xứng đáng cho cán bộ làm văn hóa sau mỗi
chương trình, hoạt động lớn nhằm khích lệ tinh thần người tham gia. Đối
với hoạt động của các câu lạc bộ, lưu ý tìm ra những hạt giống để đào tạo,
bồi dưỡng tham gia các phong trào lớn của thành phố. Kinh phí hoạt động
cho các câu lạc bộ hiện nay chủ yếu từ nguồn xã hội hóa, vì thế cần cân đối
ngân sách và vận động nhiều hơn nữa sự ủng hộ của nhân dân, cũng như
các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn phường.
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Tuyên truyền, vận động, khuyến khích mọi cá nhân, gia đình, tổ
chức cùng tham gia vào cuộc vận động xã hội hóa các hoạt động văn hóa,
thể thao để họ không chỉ là người hưởng thụ văn hóa mà còn là chủ thể
sáng tạo. Nhờ đó, hoạt động văn hóa có nguồn ngân sách không những
được phát triền toàn diện cả về chất và số lượng mà còn kịp thời ngăn ngừa
được tệ nạn xã hội. Nhằm thực hiện các nội dung trong công tác xã hội hóa
nguồn ngân sách phục vụ cho công tác hoạt động và thiết chế văn hóa,
UBND thành phố và phường cần tăng cường tài trợ, cấp vốn ban đầu cho
các dự án mở rộng các hoạt động văn hóa, tu sửa các thiết chế văn hóa. Đầu
tư có trọng điểm, đúng người, đúng việc thì mới thúc đẩy được quá trình xã
hội hóa nhanh. Có những chính sách ưu đãi về lãi suất vay vốn cho các
hoạt động xây dựng đời sống văn hóa.
3.2.9. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng
Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm là việc quan trọng
trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa không chỉ riêng phường Yết
Kiêu mà ở tất cả các địa phương trên cả nước. Đây được coi là phương
pháp tối ưu trong việc hạn chế thấp nhất những sai phạm trong hoạt động
văn hóa. Để đạt được hiệu quả tốt nhất trong công tác thanh tra, kiểm tra và
xử lý vi phạm các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn
phường trong những năm tới cần làm tốt các nội dung sau:
Tăng cường công tác kiểm tra đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ
văn hóa diễn ra trên địa bàn phường. Phối hợp lực lượng thanh tra chuyên
ngành văn hóa thông tin làm nòng cốt, kết hợp chặt chẽ với các cơ quan
hữu quan thông tin đại chúng, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trên
địa bàn quản lý.
Đánh giá cao và biểu dương ghi nhận vai trò giám sát của cộng đồng
dân cư, nâng cao tính tự giác của các chủ thể hoạt động trên lĩnh vực văn
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hóa. Kiên quyết gỡ bỏ các điểm nóng về tệ nạn xã hội và tiêu cực xã hội
trên địa bàn phường.
Hoạt động trong lĩnh vực văn hóa là hoạt động tất đa dạng và rộng
lớn, chính vì lẽ đó trong quản lý nhà nước về văn hóa cần phải thực hiện cơ
chế phân cấp, phân quyền giữa các cấp quản lý nhằm mang lại sự quản lý
sát sao nhất, tránh tình trạng bỏ sót người sót việc. Sự phân cấp này nên
được thực hiện trên địa bàn phường cũng như giữa các cơ quan chức năng
có nhiệm vụ tham gia quản lý các hoạt động văn hóa một cách rõ ràng,
tránh tình trạng chồng chéo, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.
Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng Văn hóa thông tin của
thành phố với UBND phường trong việc thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo
tính khách quan và sự thống nhất về nguyên tắc trong quá trình quản lý đối
với hoạt động văn hóa nói chung và hoạt động kinh doanh dịch vụ nói
riêng.Có thể thấy, để công tác quản lý nhà nước về văn hóa tại phường Yết
Kiêu đạt hiệu quả cao nhất cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp cũng như
sử dụng linh hoạt một cách hiệu quả phù hợp với thực tế khách quan. Đồng
thời, quản lý nhà nước về văn hóa trong bối cảnh hiện nay, kinh tế - văn
hóa phát triển cần sử dụng lồng ghép các phương pháp kinh tế, giáo dục và
các biện pháp hành chính thích hợp. Tuy nhiên, nên nhấn mạnh đến từng
giải pháp nhất định ở từng thời điểm cụ thể nhằm tăng tính hiệu quả.
Thi đua khen thưởng là một biện pháp thúc đẩy các phong trào văn
hóa ở cơ sở phát triển. Công tác văn hóa phải linh hoạt vận dụng công tác
thi đua khen thưởng trong tổ chức triển khai mọi hoạt động văn hóa. Hàng
năm, Chính quyền địa phương cùng với Ban văn hóa của địa phương xây
dựng kế hoạch thi đua cho từng phong trào văn hóa cụ thể, xác định rõ thời
gian, địa điểm tổ chức, thành phần tham dự, hình thức tổ chức, việc sơ kết,
tổng kết và các hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhận có thành
tích xuất sắc. Cần nhận thức sâu sắc rằng: bất kỳ hoạt động văn hóa nào
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cũng phải tổ chức thi đua, lấy thi đua làm đòn bẩy, khích lệ mọi người, mọi
tổ chức cùng phấn đấu thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, trao
đổi, rút kinh nghiệm để thúc đẩy những mặt tích cực, tháo gỡ những khó
khăn trong công tác thực hiện nhiệm vụ văn hóa ở cơ sở.
Thông qua hoạt động xã hội hóa văn hóa, khai thác các nguồn chi
cho khen thưởng để cổ vũ phong trào. Vận dụng khen thưởng bằng tiền hay
hiện vật tùy thuộc vào nguồn ngân sách huy động được của địa phương.
Giá trị thực chất của công tác thi đua khen thưởng không phải ở vật chất
mà chính là ở ý nghĩa tinh thần của giải thưởng, do vậy việc biểu dương
khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc, quá trình bình xét phải
được công khai dân chủ, lấy ý kiến của nhiều người, nhiều tổ chức đánh giá
để lựa chọn khen thưởng những tập thể, cá nhân thực sự là tấm gương để
mọi người noi theo. Ngoài ra, địa phương cần phải chọn ra một khu phố
thực sự điển hình về các phong trào văn hóa để chính quyền địa phương tập
trung chỉ đạo xây dựng điểm, ngành văn hóa thông tin hướng dẫn và giúp
đỡ chuyên môn nghiệp vụ. Khi khu phố đó đạt được kết quả cao thì tổ chức
họp giao ban giữa các khu phố để rút kinh nghiệm, nhân rộng ra toàn
phường.
Tiểu kết
Chương 3 đã đưa ra phương hướng xây dựng đời sống văn hóa
phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới
và giải pháp phù hợp với thực tiễn cuộc sống tại phường Yết Kiêu nhằm
xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng đời sống
văn hóa là một quá trình lâu dài, cần có sự lãnh đạo sát sao, sự chung tay
đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong từng nhiệm vụ để tạo nên nền tảng
cơ bản về vật chất và tinh thần. Mục tiêu của phong trào xây dựng đời sống
văn hóa cơ sở trong thời gian tới là định hướng xây dựng con người mới
tiến lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng các thiết chế văn hóa và môi trường văn
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hóa lành mạnh nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu phát triển toàn diện của con
người trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Dựa trên tình hình thực tiễn tại
phường Yết Kiêu, luận văn đã đưa ra 09 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phường, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng và chính quyền các cấp đối với việc xây dựng đời sống văn hóa ở
phường Yết Kiêu; Xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với việc nâng cao
chất lượng đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của người dân; Nâng cao
chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn cơ sở; Phát huy
sức mạnh tổng hợp và công tác xã hội phát triển văn hóa cơ sở; Nâng cao
chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;
Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; Tăng cường sự phối hợp
giữa các ban, ngành, đoàn thể; Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất
cho các hoạt động và thiết chế văn hóa cơ sở; Tăng cường thanh tra, kiểm
tra về lĩnh vực văn hóa trên địa bàn phường. Các giải pháp trên vừa mang
tính thực tiễn và phù hợp với tình hình kinh tế - chính trị - xã hội tại
phường Yết Kiêu. Việc thực hiện tốt các giải pháp sát với thực tế sẽ đảm
bảo quá trình xây dựng đời sống văn hóa ở phường có những bước thay đổi
tiến bộ, phù hợp với quá trình xây dựng con người xã hội chủ nghĩa mà
Đảng và nhà nước ra đã đề ra. Một số đề xuất giải pháp về nguồn lực, tăng
cường vai trò của cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương… nếu được triển khai
tốt sẽ góp phần làm cho công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của
phường có nhiều thay đổi tích cực, phù hợp với quá trình xây dựng con
người xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhà nước ta đã đề ra.
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KẾT LUẬN
Văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
nhằm phát triển văn hóa bằng việc xây dựng, bồi dưỡng, phát huy những
phẩm chất tốt đẹp của người dân Việt Nam. Xây dựng đời sống văn hóa cơ
sở góp phần tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh, hạn chế các tiêu cực
của nền kinh tế thị trường, tạo động lực để đẩy nhanh sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong luận văn, tác giả đã làm rõ những
vấn đề về lý luận liên quan đến đời sống văn hóa cơ sở, đây là tiền đề quan
trọng trong việc tiến hành nghiên cứu, phân tích thực trạng xây dựng đời
sống văn hóa cơ sở trên địa bàn phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh
Quảng Ninh. Thực hiện sự hướng dẫn của cấp trên, với nhận thức“Văn hóa
là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy
sự phát triển kinh tế xã hôi”, quan tâm đến sự nghiệp phát triển của văn hóa
là quan tâm đến phát triển con người, vì con người để xây dựng xã hội phát
triển toàn diện. Trong những năm qua việc thực hiện xây dựng ĐSVHCS
trên địa bàn phường Yết Kiêu đã đạt được những kết quả bước đầu quan
trọng: Xây dựng được nề nếp văn minh đô thị, tạo cho người dân nếp sống
tôn trọng pháp luật, tích cực, chủ động thực hiện các chủ trương chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phong trào
xây dựng gia đình văn hóa, công sở văn hóa, khu phố văn hóa đã đạt được
những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, phường Yết Kiêu luôn tích cực đi
đầu trong việc thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch để các phong
trào được thực hiện phù hợp và có hiệu quả. Tuy nhiên bên cạnh những kết
quả đạt được, quá trình thực hiện xây dựng ĐSVHCS trên địa bàn phường
Yết Kiêu còn nhiều bất cập, hạn chế, còn hiện tượng thực hiện theo hình
thức, thiếu công tác kiểm tra, giám sát việc ban hành cơ chế chính sách còn
chưa kịp thời… Phường Yết Kiêu là một trong những phường nằm ở vị trí
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trung tâm của thành phố Hạ Long, nơi có nhiều tiềm năng phát triển kinh
tế, chính trị, văn hóa xã hội…Tuy nhiên nằm ở địa điểm du lịch trung tâm
nhưng địa bàn phường dân cư kinh tế còn phát triển chậm hơn so với
những phường khác. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng văn hóa là
bước đi phù hợp, xây dựng một hệ thống chính sách, giải pháp về văn hóa
cơ sở là để phát triển toàn diện nền kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa
phương. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng công
tác xây dựng văn hóa cơ sở, đòi hỏi phường Yết Kiêu phải có định hướng
phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp
các ngành, chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư về nội dung, vai trò của
phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH; đồng thời tăng cường triển khai đầu tư,
phát huy tiềm năng của mỗi địa bàn dân cư, ngoài ra cần có những chính
sách, cơ chế đặc thù đối với người tham gia tổ chức thực hiện phong trào.
Để khai thác và phát huy các nguồn lực trong xây dựng ĐSVHCS cần phải
khai thác các điều kiện thuận lợi của thành phố, đẩy mạnh công tác xã hội
hóa các hoạt động đầu tư và khai thác, phát huy giá trị văn hóa.Kết quả
nghiên cứu quá trình xây dựng ĐSVHCS trên địa bàn phường Yết Kiêu
giai đoạn 2013 đến nay, với những kiến thức đã học, thực tế công tác trên
địa bàn phường tác giả đã đưa ra một số phương hướng nhằm phát triển
phong trào ĐSVHCS trong thời gian tới như sau:
1. Hệ thống hóa các khái niệm liên quan tới công tác xây dựng
ĐSVHCS. Đồng thời luận văn cũng làm rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước
về xây dựng ĐSVHCS; công tác xây dựng và triển khai các đề án, chương
trình, kế hoạch trong công tác xây dựng ĐSVHCS của phường Yết Kiêu.
2. Thu thập được các số liệu cần thiết về những kết quả đạt được,
những bất cập vướng mắc của công tác xây dựng ĐSVHCS trên địa bàn
phường trong giai đoạn vừa qua, từ đó đề xuất phương án thích hợp để
phân tích thực trạng, phân tích thông tin đã thu thập được.
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3. Phân tích đánh giá thực trạng xây dựng ĐSVHCS trên địa bàn
phường Yết Kiêu từ năm 2013 đến nay, kết quả đạt được, nguyên nhân
hạn chế.
4. Định hướng và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công
tác xây dựng ĐSVHCS trên địa bàn phường Yết Kiêu trong thời gian tới
trong đó phải ưu tiên vào nâng cao nhận thức, vai trò của cấp ủy, chính
quyền và đổi mới phương thức lãnh đạo vì đây là những giải pháp tạo cơ
chế thực hiện phong trào. Mọi hoạt động khi triển khai phải đồng bộ từ các
cấp ban ngành, văn bản, kế hoạch và nhân sự triển khai.
Có thể khẳng định, xây dựng ĐSVHCS tốt có ý nghĩa và góp phần
quan trọng cho ổn định an ninh chính trị thúc đẩy phát triển kinh tế - văn
hoá - xã hội nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc
tế. Nâng cao nhận thức cho người dân trong việc giữ gìn giá trị đạo đức,
thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá dân tộc và tiếp thu những sản phẩm
văn hoá mới tích cực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của
người dân, góp phần “Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc”. Trên cơ sở lý luận về công tác xây dựng đời sống
văn hóa ở chương 1, tìm hiểu thực trạng công tác xây dựng ĐSVHCS ở
chương 2 đề tài đã phân tích vị trí quan trọng của việc xây dựng đời sống
văn hóa cơ sở tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Nội dung đề tài đã phân tích, làm rõ những thành tựu cũng như những hạn
chế trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn phường.
Có thể thấy, thông qua công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa
bàn phường đã giúp huy động được mọi tầng lớp nhân dân tham gia trong
quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính
trị, tạo nên một mối liên kết gắn bó chặt chẽ trong cộng đồng. Thực tế đã
khẳng định, phong trào đã thực sự tạo ra sự tác động tích cực đến nhiều
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lĩnh vực của đời sống xã hội, là cuộc vận động toàn dân, toàn diện, góp
phần cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ, kinh tế địa
phương được khởi sắc. Qua khảo sát và đánh giá thực trạng công tác xây
dựng đời sống văn hóa cơ sở, bên cạnh những ưu điểm thì những hạn chế
cần khắc phục trong hoạt động xây dựng trên địa bàn phường Yết Kiêu đã
được tác giả đề cập trong luận văn 08 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
trong thời gian tới cụ thể là: Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
và chính quyền các cấp đối với việc xây dựng đời sống văn hóa ở phường
Yết Kiêu; Thứ hai: Xây dựng đời sống văn hóa gắn liền với việc nâng cao
chất lượng đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của người dân; Thứ ba: Hoàn
thiện và phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa trên địa bàn cơ sở. Thứ
tư: Phát huy sức mạnh tổng hợp và công tác xã hội hóa trong sự nghiệp
phát triển; Thứ năm: Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá”; Thứ sáu: Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công
tác văn hóa; Thứ bảy: Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn
thể; Cuối cùng: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào“
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; các hoạt động văn hoá, giá
trị văn hóa trên địa bàn phường.
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Phụ lục 1
MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ
1.1. Tài liệu văn bản của Trung ương.
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
Số: 12/2011/TT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh
hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”,“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”,
“Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14
tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn,
trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn
văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn
hóa” và tương đương, như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ
sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn
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hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương
đương.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Hộ gia đình công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Việt Nam;
b) Các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương (dưới đây gọi
chung là khu dân cư);
c) Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến trình tự và thủ tục
công nhận “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn
hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương (dưới đây gọi
là “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa).
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa được áp dụng
với những trường hợp có đăng ký thi đua.
2. Tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững và tự giác thực hiện
tiêu chuẩn công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa.
3. Việc bình xét công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa
phải đảm bảo theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự,
thủ tục và có kỳ hạn.
4. Thống nhất thực hiện nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với thực hiện tiêu chuẩn công
nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa, cụ thể:
a) Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát
triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;
b) Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong
phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo
dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình;
c) Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp;
d) Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị
vững mạnh;
đ) Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy
truyền thống “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân,
tương ái”.
Điều 3. Thẩm quyền, thời hạn công nhận
1. “Gia đình văn hóa” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn (gọi chung là cấp xã) công nhận mỗi năm một (01) lần; công nhận và
kèm theo Giấy công nhận ba (03) năm một (01) lần.
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2. Khu dân cư văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh/thành phố (gọi chung là cấp huyện) công nhận ba
(03) năm một (01) lần.
Chương II
TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”; “THÔN VĂN
HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”,
“TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA” VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
Điều 4. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Gia đình văn hóa”
1. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của
địa phương:
a) Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân; không vi phạm pháp
luật Nhà nước, quy định của địa phương và quy ước, hương ước cộng
đồng;
b) Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vệ sinh môi
trường; nếp sống văn hóa nơi công cộng; bảo vệ di tích lịch sử văn hóa,
cảnh quan của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư;
c) Không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không sử dụng và lưu hành văn hóa
phẩm độc hại; không mắc các tệ nạn xã hội; tham gia tích cực bài trừ tệ nạn
xã hội và phòng chống các loại tội phạm;
d) Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua; các sinh hoạt,
hội họp ở cộng đồng.
2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi
người trong cộng đồng:
a) Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau tiến bộ. Không có
bạo lực gia đình dưới mọi hình thức; thực hiện bình đẳng giới; vợ chồng
thực hiện sinh con đúng quy định, cùng có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy
con ngoan;
b) Gia đình nề nếp; ông bà, cha mẹ gương mẫu; con cháu thảo hiền;
giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các
giá trị văn hóa mới về gia đình;
c) Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh; nhà ở ngăn nắp; khuôn viên xanhsạch-đẹp; sử dụng nước sạch, nhà tắm và hố xí hợp vệ sinh; các thành viên
trong gia đình có nếp sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể
thao;
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d) Tích cực tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo; đoàn kết
tương trợ xóm giềng, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn; hưởng ứng phong trào
đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động
nhân đạo khác ở cộng đồng.
3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng
suất, chất lượng, hiệu quả:
a) Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, chăm ngoan,
hiếu học; người lớn trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, thu
nhập ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
b) Có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, chủ động “Xóa đói giảm
nghèo”, năng động làm giàu chính đáng;
c) Kinh tế gia đình ổn định, thực hành tiết kiệm; đời sống vật chất,
văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình ngày càng nâng cao.
Điều 5. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,
“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:
a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, không còn
hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi là bình quân chung);
b) Có phong trào xóa nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ có nhà bền vững cao
hơn mức bình quân chung;
c) Có nhiều hoạt động hiệu quả: Về tuyên truyền, phổ biến và ứng
dụng khoa học-kỹ thuật; phát triển nghề truyền thống; hợp tác và liên kết
phát triển kinh tế;
d) Tỷ lệ lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người/năm
cao hơn mức bình quân chung;
đ) Có 80% trở lên hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng
nông thôn mới; xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế-xã hội ở cộng đồng.
2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:
a) Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn (làng, ấp, bản và tương đương)
từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
b) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 40% trở lên số người
dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;
c) Có 70% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá
và hành nghề mê tín dị đoan;
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d) Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không có
người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại;
đ) Có 70% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”,
trong đó ít nhất 50% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm trở lên;
e) 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ
cập giáo dục trung học trở lên; có phong trào “khuyến học”, khuyến tài;
g) Không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; không để xảy ra ngộ
độc thực phẩm đông người; giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, trẻ em
được tiêm chủng đầy đủ và phụ nữ có thai được khám định kỳ;
h) Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình;
i) Có nhiều hoạt động đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công
trình công cộng; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian
truyền thống ở địa phương.
3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:
a) Có tổ vệ sinh thường xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về
nơi xử lý tập trung theo quy định;
b) Tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh (nước sạch, nhà tắm,
hố xí) đạt chuẩn, cao hơn mức bình quân chung; các cơ sở sản xuất, kinh
doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường;
c) Nhà ở khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây
dựng từng bước theo quy hoạch;
d) Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người
dân về bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nhân dân xây dựng cải tạo,
nâng cấp hệ thống thoát nước; cải tạo các ao, hồ sinh thái; trồng cây xanh.
4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước:
a) Có 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực
hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
và các quy định của địa phương;
b) Hoạt động hòa giải có hiệu quả; hầu hết những mâu thuẫn, bất hòa
được giải quyết tại cộng đồng;
c) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy
chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân
dân giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không có
khiếu kiện đông người trái pháp luật;
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d) Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu
dân cư tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán
bộ công chức Nhà nước; tham gia xây dựng Chi bộ Đảng, chính quyền đạt
danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu
tiên tiến trở lên hàng năm; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có
hiệu quả.
5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng:
a) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, phát triển phong
trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc các gia
đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao
hơn mức bình quân chung;
b) Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng
bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người
tàn tật, nạn nhân chất độc da cam-dioxin và những người bất hạnh.
Điều 6. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và tương
đương
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:
a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, không còn
hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi là bình quân chung);
b) Có phong trào xóa nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ có nhà bền vững cao
hơn mức bình quân chung;
c) Đạt tỷ lệ trên 80% lao động trong độ tuổi có việc làm thường
xuyên, thu nhập ổn định; thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình
quân chung;
d) Có nhiều hoạt động hiệu quả: Về tuyên truyền, phổ biến và ứng
dụng khoa học-kỹ thuật; phát triển nghề truyền thống; hợp tác và liên kết
phát triển kinh tế.
2. Có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú:
a) Xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của Tổ
dân phố; có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí dành cho
người lớn và trẻ em; thu hút trên 60% trở lên số người dân tham gia các
hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;
b) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 60% trở lên số người
dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;
c) Có 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nếp sống văn minh đô thị;
không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan;
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d) Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không có
người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại;
đ) Có 80% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”,
trong đó ít nhất 60% gia đình văn hóa được công nhân 3 năm liên tục trở
lên;
e) 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ
cập giáo dục trung học cơ sở trở lên; có phong trào “khuyến học”, khuyến
tài;
g) Không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; không để xảy ra ngộ
độc thực phẩm đông người; không có trẻ em bị suy dinh dưỡng; 100% trẻ
em được tiêm chủng mở rộng và phụ nữ có thai được khám định kỳ;
h) Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình;
i) Có nhiều hoạt động đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công
trình công cộng; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian
truyền thống ở địa phương.
3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:
a) Không lấn chiếm lòng đường, hè phố; không gây cản trở giao
thông, không đặt biển quảng cáo sai quy định, không làm mái che, cơi nới
gây mất mỹ quan đô thị;
b) Nhà ở khu dân cư và các công trình công cộng được xây dựng
theo quy hoạch, đúng quy định pháp luật về xây dựng, kiến trúc hài hòa
cảnh quan đô thị;
c) Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người
dân về bảo vệ môi trường sinh thái; không tháo nước thải và vứt rác ra
đường; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về môi
trường; bảo vệ hệ thống thoát nước; các điểm thu gom và xử lý rác thải.
4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước:
a) Có 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực
hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước và quy định của địa phương;
b) Hoạt động hòa giải có hiệu quả, hầu hết những mâu thuẫn bất hòa
được giải quyết tại cộng đồng;
c) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy
chế dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân
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dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; không có khiếu kiện đông
người trái pháp luật;
d) Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu
dân cư tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán
bộ công chức Nhà nước; tham gia xây dựng Chi bộ Đảng, chính quyền đạt
danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu
tiên tiến trở lên hàng năm; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có
hiệu quả.
5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng
đồng:
a) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, phát triển phong
trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc các gia
đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao
hơn mức bình quân chung;
b) Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng
bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người
tàn tật, nạn nhân chất độc da cam-dioxin và những người bất hạnh.
Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH
VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”,
“BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA” VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
hóa”

Điều 7. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn

1. Trình tự, thủ tục:
a) Hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa với Ban công tác
Mặt trận ở khu dân cư;
b) Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với
Trưởng thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương) họp khu dân cư,
bình bầu gia đình văn hóa;
c) Căn cứ vào biên bản họp bình xét ở khu dân cư, Trưởng Ban vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận “Gia đình văn
hóa” hàng năm;
Thời gian giải quyết là năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy
đủ hồ sơ hợp lệ.
d) Căn cứ quyết định công nhận “Gia đình văn hóa” hàng năm,
Trưởng Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư” đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công
nhận và cấp Giấy công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm.
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Thời gian giải quyết là năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy
đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Hồ sơ:
a) Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” của các hộ gia
đình;
b) Biên bản họp bình xét ở khu dân cư, kèm theo danh sách những
gia đình được đề nghị công nhận “Gia đình văn hóa” (có từ 60% trở lên số
người tham gia dự họp nhất trí đề nghị).
Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp
xã.
Giấy công nhận “Gia đình văn hóa” thực hiện theo Mẫu số 01 Phụ
lục kèm theo Thông tư này.
c) Điều kiện công nhận:
- Đạt 3 tiêu chuẩn, quy định tại Điều 4 của Thông tư này;
- Thời gian xây dựng “Gia đình văn hóa” là một (01) năm (công
nhận lần đầu); ba (03) năm (cấp Giấy công nhận).
d) Biểu dương, khen thưởng:
- Danh sách “Gia đình văn hóa” được công bố trên loa truyền thanh ở
khu dân cư; được biểu dương tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”
(Ngày 18 tháng 11 hàng năm) ở khu dân cư;
- “Gia đình văn hóa” 3 năm, được ghi vào “Sổ truyền thống gia đình
văn hóa” ở khu dân cư; được cấp Giấy công nhận “Gia đình văn hóa”;
- “Gia đình văn hóa” được cấp Giấy công nhận, được bình bầu là gia
đình văn hóa tiêu biểu, được tặng thưởng theo quy định tại điểm c, khoản 2,
Điều 71 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ.
Điều 8. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng
văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương
đương
1. Trình tự, thủ tục:
a) Khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã;
b) Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với
Trưởng thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương) họp khu dân cư đề
nghị công nhận khu dân cư văn hóa;
d) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa, Phòng
Văn hóa-Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và các ngành,
đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” cấp huyện tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra);
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đ) Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp
huyện và bộ phận Thi đua, Khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp Giấy công nhận
cho các khu dân cư văn hóa;
Thời gian giải quyết năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ
hồ sơ hợp lệ.
2. Hồ sơ:
a) Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Trưởng Ban
vận động cấp xã, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận khu dân
cư văn hóa của Ban vận động cấp xã hàng năm, 3 năm;
c) Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã;
Hồ sơ đề nghị công nhận một (01) bộ, nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân
dân cấp huyện.
Giấy công nhận khu dân cư văn hóa thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ
lục kèm theo Thông tư này.
d) Điều kiện công nhận:
- Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này
và các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương (nếu có);
- Thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa từ hai (02) năm trở
lên (công nhận lần đầu); ba (03) năm trở lên (công nhận lại).
đ) Khen thưởng:
- Khu dân cư văn hóa được thưởng theo quy định tại điểm d, khoản
2, Điều 71 Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ;
- Khuyến khích các địa phương căn cứ vào khả năng ngân sách Nhà
nước và các nguồn lực xã hội hóa, tăng kinh phí hỗ trợ cho các khu dân cư
văn hóa xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động cho Nhà Văn hóaKhu thể thao ở khu dân cư.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm thực hiện
1. Trên cơ sở tiêu chuẩn công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư
văn hóa quy định tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương quy định tiêu chí, mức đạt của các tiêu chí cho phù
hợp.
2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ
biến chỉ đạo thực hiện, kiểm tra thực hiện Thông tư này.
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3. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” các cấp chỉ đạo việc bình xét, công nhận “Gia đình văn hóa”;
kiểm tra việc công nhận khu dân cư văn hóa vào Quý IV hàng năm.
4. Căn cứ kết quả bình xét, kiểm tra đánh giá hàng năm, các gia đình
văn hóa; khu dân cư văn hóa vi phạm những quy định của Thông tư này, sẽ
không được công nhận lại; những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị
thu hồi danh hiệu. Cấp ra quyết định công nhận danh hiệu, có trách nhiệm
ra quyết định thu hồi danh hiệu.
Điều 10. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Thông tư này thay thế Thông tư Liên tịch số 01/2006/TTLT/MTTWBVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện
nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư” giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và Bộ Văn hóa-Thông tin. Bãi bỏ Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT
ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia
đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa. Bãi bỏ khoản V,
Điều 2 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung, thay
thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các địa
phương phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, sửa đổi và
bổ sung./.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Tuấn Anh
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1.2 tài liệu văn bản của tỉnh Quảng Ninh
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 17 tháng 09 năm 2016

QUY ĐỊNH
MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ XÉT, CÔNG NHẬN DANH HIỆU
“LÀNG VĂN HÓA”, “KHU DÂN CƯ VĂN HÓA”
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định một số nội dung cụ thể về xét, công nhận
danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh;
2. Việc thực hiện xét, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” và “Khu
dân cư văn hóa” được thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL
ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về
tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”,
“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân
phố văn hóa” và tương đương; và thực hiện theo Quy định này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các làng (thôn), khu dân cư trong phạm vi toàn tỉnh.
2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến
trình tự và thủ tục công nhận Danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn
hóa”.
Điều 3. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Làng văn hóa”
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:
a) Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của huyện, thị xã,
thành phố;
b) Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên và
thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân chung của
huyện, thị xã, thành phố.
2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:
a) Có 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
b) Trong thời gian đăng ký xây dựng làng văn hóa, hai (02) năm liền
không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội (gồm: mê tín dị đoan; trộm, cắp,
cướp giật; mua bán, tang trữ, sử dụng, vận chuyển các chất ma túy; hoạt
động hoặc môi giới mại dâm; đánh bạc bằng mọi hình thức và các tệ nạn xã
hội khác) ở cộng đồng;
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c) Có 80% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa,”
trong đó ít nhất 60% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm liên tục trở
lên;
d) Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình: Có tỷ lệ %
người sinh con thứ 3 trở lên thấp hơn mức trung bình hàng năm của tỉnh;
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số và giảm
thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:
Có 90% hộ gia đình trở lên (các làng thuộc xã miền núi là 85% trở
lên) có 3 công trình vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) đạt chuẩn; các cơ
sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về môi trường.
4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp
luật của Nhà nước:
a) Xây dựng, bổ sung và thực hiện quy ước thôn, khu dân cư theo
tình hình thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật;
b) Được công nhận là “Làng an toàn về an ninh trật tự”.
Điều 4. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:
a) Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của huyện, thị xã,
thành phố;
b) Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên; thu
nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân của huyện, thị xã,
thành phố.
2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:
a) Có 85% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
b) Trong thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, hai (02)
năm liền không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội (gồm: mê tín dị đoan;
trộm, cắp, cướp giật; mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển các chất ma
túy; hoạt động hoặc môi giới mại dâm; đánh bạc bằng mọi hình thức và các
tệ nạn xã hội khác) ở cộng đồng;
c) Có 85% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”,
trong đó ít nhất 65% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm liên tục trở
lên;
d) Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình: Có tỷ lệ %
người sinh con thứ 3 trở lên thấp hơn mức trung bình ang năm của tỉnh;
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số và giảm
thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:
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Có 100% hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố
xí) đạt chuẩn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về
vệ sinh môi trường.
4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước:
a) Xây dựng, bổ sung và thực hiện quy ước khu dân cư theo tình hình
thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật;
b) Được công nhận là “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”.
Điều 5. Khen thưởng danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư
văn hóa”
1. Làng văn hóa, khu dân cư văn hóa được khen thưởng theo Nghị
định số 42/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
Ngoài kinh phí thi đua khen thưởng theo luật định, căn cứ khả năng
ngân sách và điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân các
cấp cần có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các “Làng văn hóa”, “Khu dân cư
văn hóa” đạt danh hiệu lần đầu và được công nhận lại để mua sắm trang
thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa tại cơ sở.
2. Hàng năm, trên cơ sở những “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn
hóa” đã được công nhận lại, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” huyện, thị xã, thành phố tiến hành bình xét, lựa chọn; đề
nghị Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra, bình xét và đề nghị UBND tỉnh khen
thưởng làng, khu dân cư văn hóa được công nhận lại có thành tích tiêu
biểu, xuất sắc./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Đọc
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1.3. Tài liệu văn bản của thành phố Hạ Long
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UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG
BCĐ PHONG TRÀO
TDĐKXDĐSVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Số: 294/KH-BCĐ
KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Thành phố Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Thực hiện Kế hoạch số: 182/KH-BCĐ ngày 26/9/2016 của Ban Chỉ
đạo (BCĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
(TDĐKXDĐSVH) tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Đề án truyền thông
về phát triển Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030; BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" Thành
phố Hạ Long xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào
“TDĐKXDĐSVH” (sau đây gọi tắt là Phong trào) với các hình thức phong
phú, đa dạng; góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về Phong trào và trách
nhiệm thực hiện Phong trào của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành,
đoàn thể;
- Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội
dung, ý nghĩa thiết thực của Phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ
trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong
cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững đất nước.
2. Yêu cầu
- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả
bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng về Phong trào đến các
cấp, các ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân;
- Nội dung tuyên truyền đảm bảo chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết
thực phù hợp với từng đối tượng, truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc,
tôn giáo;
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- Hình thành mạng lưới thông tin tuyên truyền về Phong trào trong hệ
thống Ban Chỉ đạo các cấp và trong đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công
tác Phong trào ở cơ sở.
II. Nội dung thực hiện
1. Nhiệm vụ
1.1. Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai
thực hiện Phong trào.
1.2. Thông tin, tuyên truyền về thực hiện các phong trào cụ thể: Phong
trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”; Phong trào xây dựng “Gia đình văn
hóa”; “Khu phố văn hóa"; “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn
hóa”; “Doanh nghiệp giỏi, doanh nhân tiêu biểu”; Phong trào xây dựng
“Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.
1.3. Thông tin, tuyên truyền trao đổi kinh nghiệm về những điển hình
tiên tiến trong việc thực hiện Phong trào: “Gương sáng văn hóa”; “Gia đình
văn hóa" tiêu biểu; “Khu phố văn hóa", “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp
đạt chuẩn văn hóa", “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tiêu biểu.
2. Phương thức thực hiện
2.1. Thông tin, tuyên truyền của Ban Chỉ đạo các cấp
- Hình thành mạng lưới về Phong trào trong hệ thống Ban Chỉ đạo các
cấp; làm đầu mối cung cấp và tiếp nhận thông tin; định hướng, kết nối các
hoạt động về Phong trào trên phạm vi toàn Thành phố.
- Xây dựng chuyên trang thông tin về Phong trào trên cổng thông tin
điện tử của Thành phố.
- Tổ chức các hoạt động hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kế
hoạch, đề án, chương trình về Phong trào.
2.2. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
Thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên
sóng truyền thanh, truyền hình Thành phố, trên hệ thống loa truyền thanh
cơ sở; phối hợp cùng các cơ quan báo chí, truyền thông đóng trên địa bàn
Thành phố xây dựng các tin, bài nhằm cổ vũ các cá nhân, gia đình, tập thể
có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào; phản ánh những vướng
mắc trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa; Phê phán những biểu
hiện, hành vi, hủ tục lạc hậu ảnh hưởng đến Phong trào; tuyên truyền sâu
rộng, tạo dư luận xã hội lành mạnh, thúc đẩy thực hiện Phong trào.
2.3.Thông tin, tuyên truyền xã hội
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao định kỳ tổ chức 5 năm một lần
Hội nghị toàn Tỉnh biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể
có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện Phong trào.
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- Tham gia các cuộc thi về Phong trào do Trung ương, Tỉnh phát động
như cuộc thi: báo chí toàn Quốc và cuộc thi về “Văn hóa doanh nghiệp".
2.4.Thông tin, tuyên truyền cổ động
Tổ chức các hoạt động bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú
như: Tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn,
lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hoạt động biểu
diễn, giao lưu văn nghệ, thể thao ở các cấp;
2.5.Cung cấp miễn phí tài liệu nghiệp vụ, tài liệu Hỏi/Đáp về
Phong trào (nếu được tiếp nhận)
- Gồm tài liệu về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của
Tỉnh về thực hiện Phong trào;
- Tạp chí của ngành Văn hóa và Thể thao;
- Sách giới thiệu về các điển hình tiên tiến, kịch bản sân khấu có nội
dung tuyên truyền, giới thiệu về Phong trào;
- Tờ rơi, tập gấp về tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu văn hóa và các
tài liệu nghiệp vụ khác.
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban Chỉ đạo Phong trào Thành phố:
- Theo dõi, đôn đốc, việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp
báo cáo BCĐ tỉnh và UBND Thành phố về tiến độ, kết quả thực hiện;
- Cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo về thực hiện Phong trào;
- Cung cấp và tiếp nhận thông tin, nội dung tuyên truyền về Phong
trào trên địa bàn Thành phố;
- Cung cấp và tiếp nhận thông tin về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện Phong trào; Thực trạng về Phong trào ở các cấp;
- Tổ chức 5 năm một lần Hội nghị cấp tỉnh biểu dương, khen thưởng
các cá nhân, gia đình, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong
thực hiện Phong trào.
- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phong trào cấp phường triển khai thực hiện các
nhiệm vụ, các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào;
2. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố (Thường trực BCĐ
Phong trào):
- Xây dựng, trình Trưởng Ban Chỉ đạo việc ban hành, các kế hoạch
thông tin, tuyên truyền và thực hiện Phong trào.
- Tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc các ngành thành viên BCĐ
thành phố và BCĐ Phong trào các phường; tổng hợp, báo cáo BCĐ Thành
phố về tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch.
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- Bảo đảm việc cung cấp các thông tin cơ bản về thực hiện Phong trào
cho các cơ quan thành viên BCĐ Thành phố và BCĐ các phường;
- Tham mưu hướng dẫn các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong
trào.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề và
các lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông về Phong trào.
- Phát hành tài liệu về Phong trào đến cơ sở.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố kiểm
tra, đôn đốc kinh phí cấp cho Ban chỉ đạo các Phường;
- Tham mưu tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động và
bằng tài liệu về Phong trào trên địa bàn Thành phố và ở các cấp.
3. Trung tâm Truyền Thông và Văn hóa Thành phố:
- Xây dựng các chương trình, phóng sự, tin, bài về nội dung về các
hoạt động để kịp thời cổ vũ động viên các cá nhân, gia đình, tập thể có
thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào; phản ánh những nội dung,
tiêu chí trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa, tuyên truyền sâu rộng,
tạo dư luận xã hội lành mạnh, thúc đẩy thực hiện Phong trào, dành thời
lượng chương trình phát trên sóng Truyền thanh - Truyền hình, Cổng thông
tin điện tử của Thành phố để tuyên truyền một cách hiệu quả nhất.
- Tham mưu xây dựng chuyên trang chuyên mục về Phong trào trên
cổng thông tin điện tử của Thành phố.
- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đóng trên địa bàn
Thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, phản ánh về việc
thực hiện Phong trào theo kế hoạch này.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố
Tham mưu hướng dẫn, thẩm định về cơ chế, chính sách tài chính cho
việc thực hiện Kế hoạch theo các quy định hiện hành.
5. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào Thành phố:
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông
tin tham mưu tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào
theo ngành dọc được phân công.
6. Ủy ban nhân dân các Phường:
- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án truyền thông về phát
triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phù hợp với quy mô của Kế
hoạch này; Bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của BCĐ cấp
phường và kinh phí thực hiện theo Kế hoạch.
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- Có chính sách khuyến khích và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động
văn hóa, hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào.
- Phân công cán bộ theo dõi, phụ trách thực hiện các hoạt động thông
tin tuyên truyền về Phong trào.
IV. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền được bố trí
trong dự toán chi thường xuyên của Ban Chỉ đạo các cấp về Phong trào
theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành theo các nội dung đã được
hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày
30/9/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các nguồn kinh phí xã hội hóa
khác.
Trên đây Kế hoạch thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hạ Long
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Yêu cầu các ngành thành viên
BCĐ phong trào Thành phố, UBND các phường nghiêm túc triển khai thực
hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin
(Thường trực BCĐ Phong trào Thành phố) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh
và BCĐ Phong trào tỉnh./.
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Thường trực Thành ủy - HĐND Thành
phố;
- Đ/c CT, các PCT UBND TP;
- TTr UB. MTTQ Thành phố;
- Các Đ/c Thành viên BCĐ Phong trào
“TDĐKXDĐSVH” TP;
- Các đơn vị có tên tại mục III;
- Lưu: VP, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Vũ Hồng Sơn
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1.4 Tài liệu văn bản của phường Yết Kiêu
BCĐ PHONG TRÀO TDĐKXDĐSVH
PHƯỜNG YẾT KIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/KH-UBND
Yết Kiêu, ngày 12 tháng 04 năm 2018
KẾ HOẠCH
Triển khai hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá" phường Yết Kiêu năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số: 76/KH - BCĐ, ngày 30/3/2018 của của Ban
chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành
phố Hạ Long về việc triển khai hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá" thành phố Hạ Long năm 2018.
Căn cứ vào Quyết định số: 33A /QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm
2018 của BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” phường Yết Kiêu.
Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” (TDĐKXDĐSVH) phường Yết Kiêu xây dựng Kế hoạch hoạt động
năm 2018 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích.
- Tiếp tục phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” bền vững, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức
của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, ý
nghĩa, nội dung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá"; Nâng cao chất lượng Phong trào xây dựng "Gia đình văn hoá", "Khu
phố văn hoá", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị"; "Cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa". Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của
Tỉnh và Thành phố: “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên,
xây dựng Thành phố thông minh”; Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2018
- Hạ Long - Quảng Ninh.
- Xây dựng cơ quan, đơn vị cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có nếp sống văn hóa,
văn minh; đề cao tinh thần bảo vệ và giữ gìn môi trường tự nhiên, tạo sự
chuyển biến thực chất, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan
trong hệ thống chính trị đối với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.
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- Xây dựng chuẩn mực về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc
cưới, việc tang và lễ hội trong cộng đồng dân cư trên địa bàn phường; triển
khai thực hiện có hiệu quả các bản quy ước của khu phố sau khi được Thành
phố phê duyệt.
2. Yêu cầu.
- Huy động được sự tham gia tích cực, tự giác của các cá nhân trong
mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, khu dân cư nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét
về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" góp phần
thực hiện thắng lợi toàn diện chủ đề công tác năm 2018.
- Gắn thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” với thực hiện các mục
tiêu phát triển văn hóa trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết số:
33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước và các Chỉ thị, Nghị quyết khác của Trung ương về
văn hóa.
II. Nội dung hoạt động:
1. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn
minh”
- Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn
minh” gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội,
chăm lo cho người nghèo; bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên.
- Tiếp tục tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch
của địa phương; vận động nhân dân phát huy nội lực để xây dựng các danh
hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khu phố văn hóa”; “phường đạt chuẩn văn minh đô
thị”; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2018.
2. Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Khu phố
văn hóa”; “ phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.
- Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự
giác của các gia đình trong đăng ký phấn đấu xây dựng “Gia đình văn hóa”;
ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân
cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hóa”; “
phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; nghiên cứu đưa tiêu chí giữ vững vệ
sinh môi trường tại gia đình, khu dân cư vào bình xét các danh hiệu văn hóa
- Tổ chức bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu
phố văn hóa”; “ phường đạt chuẩn văn minh đô thị” theo Luật Thi đua -
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Khen thưởng và các quy định pháp luật có liên quan; kiểm tra, rà soát số
lượng và việc thực hiện quy ước của các khu phố trên địa bàn.
3. Xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến
- Xây dựng con người có đủ phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống;
thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, kỷ cương pháp luật; có ý thức bảo vệ
môi trường tự nhiên tại cộng đồng cư trú, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
- Bình chọn, biểu dương và khen thưởng “Người tốt, việc tốt”; phổ
biến nhân rộng các điển hình tiên tiến ở các cấp trong thực hiện Phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
4. Phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn
hóa"
- Tăng cường tuyên truyền Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị (cơ
quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị; các đơn vị sự nghiệp trong
lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch, các đơn vị quân đội
nhân dân, công an nhân dân...), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
- Tuyên truyền, định hướng công tác thực hiện nếp sống văn hóa,
văn minh, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện quy chế, nội quy nơi
làm việc; phê phán những hành vi vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành
chính.
5. Thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hóa
gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ
- Gắn kết thực hiện nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể, địa phương
với các phong trào: "Học tập, lao động, sáng tạo"; “Toàn dân rèn luyện
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; giữ gìn vệ sinh môi trường tại các gia
đình, khu dân cư; xây dựng đô thị văn minh; thực hiện nếp sống văn hóa,
kỷ cương, pháp luật; “Xóa đói giảm nghèo”; xây dựng môi trường văn
hóa; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị
lành mạnh, giảm nghèo bền vững…
- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của Thành phố
trong thực hiện chủ đề công tác năm về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi
trường tự nhiên, xây dựng Thành phố Thông minh”.
III. Tổ chức thực hiện.
1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường.
- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của Phường chỉ đạo
tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Phong trào, các chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa như Kết luận số 51-KL/TW về tiếp
tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa
VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
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Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương
(khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước và các chỉ thị, nghị quyết khác của
Trung ương về văn hóa, văn nghệ gắn với việc triển khai thực hiện các nội
dung của Phong trào.
- Chỉ đạo các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng
"Gia đình văn hóa", "Khu phố văn hóa", "Phường đạt chuẩn văn minh đô
thị" gắn kết cụ thể phong trào cùng với các phong trào của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể một cách hiệu quả, thực chất.
- Hướng dẫn các khu phố phối hợp lồng ghép Phong trào
“TDĐKXDĐSVH” với các nội dung, nhiệm vụ của khu phố, thực hiện
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn
minh”.
- Chỉ đạo Công tác mặt trận các khu phố tuyên truyền vận động đến
từng người dân, hộ gia đình về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh" khơi
dậy tiềm năng, phát huy các nguồn lực địa phương.
- Chủ trì xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” năm
2018, Phong trào “Ngày vì người nghèo”, xây dựng “Quỹ vì người
nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”...;
2. Bộ phận Văn hoá và Thông tin
- Tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ
chức triển khai thực hiện Phong trào; phối hợp với các khu phố, các ngành,
đoàn thể liên quan chủ trì hướng dẫn, triển khai thực hiện Phong trào xây
dựng “Gia đình văn hóa”, "Khu phố văn hoá", "Phường đạt chuẩn văn minh
đô thị"; phối hợp với Công đoàn phường thực hiện Phong trào xây dựng
"Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; phối hợp với Ủy ban
MTTQ Phường thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô
thị văn minh”.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao chất lượng Phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với nội dung chủ đề
công tác năm 2018 về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên,
xây dựng Thành phố thông minh” theo chỉ đạo của Tỉnh và Thành phố.
- Tham mưu các Văn bản kiểm tra việc công nhận các danh hiệu văn
hóa năm 2018. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, theo dõi,
tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động Phong trào theo định kỳ. Tăng cường
thời lượng, tin bài phát trên loa truyền thanh… giới thiệu về "Gương người
tốt, việc tốt", các "Điển hình tiên tiến" trong xây dựng các nội dung của
Phong trào như: "Gia đình văn hóa", "Khu phố văn hóa", "Phường đạt
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chuẩn văn minh đô thị", thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, đô thị
văn minh, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…
- Hướng dẫn khu phố bình xét, công nhận danh hiệu "Gia đình văn
hóa"; biểu dương, khen thưởng những gia đình, tập thể thực hiện tốt phong
trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa", hướng dẫn lập hồ
sơ khen thưởng đúng trình tự, thủ tục và tham mưu đề nghị Ban chỉ đạo
Thành phố kiểm tra, xét công nhận danh hiệu "Khu phố văn hóa" vào Quý
IV năm 2018.
3. Bộ phận Tư pháp Phường
Phối hợp với bộ phận Văn hóa - Xã hội và các cơ quan đơn vị liên
quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về phong
trào xây dựng "Gia đình văn hóa", "Khu phố văn hóa" gắn với công tác
tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật.
Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng thực hiện hay chỉnh sửa quy ước
khu dân cư phù hợp với thực tế đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của
cấp trên.
4. Trường tiểu học Võ Thị Sáu:
Thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH" trong trường học; “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; nâng cao hiệu quả công tác
phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học
sinh; tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nếp sống văn minh
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử giữa
cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong nhà trường, đăng ký xây
dựng đơn vị văn hóa.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Phong trào "Học tập, lao động, sáng
tạo" trong ngành giáo dục gắn với thực hiện chủ đề năm 2018 của tỉnh và Thành
phố.
Phối hợp với đoàn thanh niên khu phố thường xuyên tổ chức cho học
sinh tổng vệ sinh lớp học, sân trong nhà trường và khu dân cư đảm bảo môi
trường xanh, sạch, đẹp.
5. Văn phòng UBND phường
Phối hợp với bộ phận Văn hóa và Thông tin - Cơ quan thường trực
và các ngành thành viên tham mưu công tác thi đua, khen thưởng biểu
dương các tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc Phong trào theo chỉ đạo của
UBND Phường đảm bảo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng.
6. Bộ phận Lao động, Thương binh và Xã hội Phường
Phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo Phường tổ chức triển
khai thực hiện phong trào xây dựng tổ dân, khu phố, phường lành mạnh,
văn minh không có ma túy, mại dâm và các phong trào chống tệ nạn xã hội;
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đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội,
chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công.... gắn với xây
dựng "Gia đình văn hóa", "Khu phố văn hóa", "Phường đạt chuẩn văn minh
đô thị"; "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".
7. Bộ phận Tài chính - Kế toán Phường
Tham mưu cho Ban chỉ đạo nguồn kinh phí triển khai thực hiện
Phong trào “TDĐKXDĐSVH” ; kinh phí thi đua khen thưởng; xây dựng,
sửa chữa các thiết chế văn hóa thể thao từ phường đến cơ sở.
Tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn công tác quản lý sử dụng kinh phí
của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đảm bảo thiết thực theo Thông tư số
144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 30/9/2014 về việc hướng dẫn quản
lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “TDĐKXDĐSVH”.
8. Công an Phường
Triển khai thực hiện Phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” trong
lực lượng Công an; chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ, công an khu vực tham mưu,
phối hợp với các khu phố xây dựng khu phố trong sạch vững mạnh, không
có tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; lồng ghép với
nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị.
9. Quân sự Phường
Triển khai thực hiện Phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa” trong
lực lượng vũ trang gắn với thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị
văn hóa. Đảm bảo công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, dân quân tự vệ
hoàn thành tốt công tác huấn luyện hàng năm.
Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” lồng ghép với nhiệm vụ xây dựng môi trường văn
hóa, văn minh, kỷ luật, kỷ cương tại các đơn vị; Bảo vệ và giữ vững tình
hình an ninh trật tự - an ninh quốc phòng.
10. Các ngành, đoàn thể khác là thành viên Ban chỉ đạo
Hội LHPN phường Giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền,
vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn
hóa thông qua các hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao ý
thức của nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn
minh như phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, cuộc vận động “xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch”...; Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trên
địa bàn xóa bỏ các tập quán lạc hậu, cải tạo cảnh quan tổ dân, khu phố khang
trang, sạch đẹp.
Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”
gắn với các phong trào thi đua trọng tâm trong hệ thống ngành, đoàn thể;
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tham gia vào các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ
được phân công.
Chủ động phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chủ đề công tác năm
2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn
hóa, văn minh; tham gia vào các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo theo
chức năng, nhiệm vụ.
11. Đề nghị Công đoàn Phường
Xây dựng Kế hoạch triển khai, phối hợp với các cơ quan thành viên
Ban Chỉ đạo Phường tổ chức thực hiện phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" ở các cơ quan, trường học, doanh
nghiệp… theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.
Chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong
các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các
hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho, công chức, viên chức,
người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
12. Đề nghị Đoàn thanh niên Phường
- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn cơ sở gắn thực hiện phong
trào “TDĐKXDĐSVH” với các phong trào của tổ chức đoàn Thanh niên.
- Chủ trì triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục
lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 20152030.
- Vận động đoàn viên thanh niên thực hiện nếp sống văn hóa, văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đảm bảo trang trọng, lành mạnh,
tiết kiệm; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo vệ và nâng cao chất
lượng môi trường tự nhiên xây dựng Thành phố thông minh; ra quân bóc xóa
quảng cáo rao vặt trái phép.
13. Các khu phố
- Triển khai Kế hoạch thực hiện các hoạt động Phong trào
"TDĐKXDĐSVH" phù hợp với điều kiện thực tế tại khu phố.
- Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền các nội dung của Phong trào Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với thực hiện chủ đề công tác
năm 2018 của Thành phố: “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự
nhiên, xây dựng Thành phố thông minh”, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia
2018 - Hạ Long - Quảng Ninh; duy trì triển khai có hiệu quả Phong trào
“Ngày chủ nhật xanh”; thường xuyên tổng vệ sinh môi trường khu vực dân
cư, thực hiện phân loại rác thải ngay tại nhà và đổ rác đúng giờ, đúng nơi
quy định; bóc xóa quảng cáo rao vặt, chấn chỉnh mỹ quan đô thị, xây dựng
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Phụ lục 2
KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ QUA PHIẾU ĐIỀU TRA
XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở PHƯỜNG YẾT KIÊU,
THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Ngày khảo sát

tháng

năm 2017.

Tên địa bàn khảo sát: Phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh
Ông (bà) vui lòng nghiên cứu Bảng câu hỏi, thể hiện quan điểm của
mình về các thiết chế văn hóa; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang, lễ hội, phong trào xây dựng Khu phố Văn hóa, Gia đình
văn hóa và nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể thao.
1. Ông (bà) vui lòng cho biết về thông tin cá nhân ?
- Tuổi: ………………… Giới tính:……………………………………
- Nghề nghiệp:……………………………………………………………...
2. Ông (bà) có hay tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
và lễ hội của địa phương phát động không?


Có, thường xuyên



Có, không thường xuyên



Không tham gia



Ý kiến khác

3. Ông (bà) vui lòng cho biết, trên địa bàn phường có những thiết chế
văn hóa gì? Hoạt động của những thiết chế đó có thường xuyên không?
Thường xuyên

Không thường xuyên

- Tủ sách pháp luật





- Nhà Văn hóa khu





- Khu vui chơi, giải trí





- Trung Tâm Văn hóa Thể thao 



- Các thiết chế khác:………………………………………………………..
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4. Ông (bà) cho biết nhu cầu sử dụng thiết chế văn hóa thể thao trên
địa bàn phường?
Cần thiết


- Trung tâm Văn hóa Thể thao phường
- Nhà Văn hóa Khu phố

Không cần thiết






5. Ông (bà) đánh giá như thế nào về các thiết chế văn hóa trên địa bàn
phường?
- Đáp ứng đủ nhu cầu



- Chưa đáp ứng đủ nhu cầu



- Ý kiến khác:……………………………………………………………
6. Ông (bà) đánh giá gì về hoạt động Thể dục thể thao trên địa bàn phường?
Thường xuyên

Không thường xuyên

- Sân Vận động





- Bóng chuyền





- Bóng Bàn





- Cầu lông





- Khác:……………………………………………………………………...
7. Ông(bà) có nhận xét về các địa điểm sinh hoạt TDTT trên địa bàn?
- Phù hợp



- Không phù hợp



- Ý kiến khác:………………………………………………………………
8, Ông (bà) nhận xét gì về môi trường văn hóa trên địa bàn phường
hiện nay:
- Vệ sinh môi trường:
Rất tốt 

Tốt 

Bình thường



Chưa tốt 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toán xã hội:
Rất tốt 

Tốt 

Bình thường



Chưa tốt 
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9. Ông (bà) cho ý kiến về các hoạt động tại Nhà văn hóa:
MỨC ĐỘ
NỘI DUNG

TT

Rất
Trung Chưa
Tốt
tốt
bình
tốt

1

Hoạt động thông tin, tuyên truyền

2

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng

3

Hoạt động thể dục, thể thao

4

Hoạt động triển khai phong trào
“TDĐKXDĐSVH”

5

Các hoạt động khác

10. Theo Ông(bà), nhà nước cần đầu tư xây dựng thêm và cải tạo, nâng
cấp các thiết chế văn hóa thể thao gì để phù hợp với tình hình hiện nay
trên địa bàn?
- Nhà văn hóa



- Trung tâm văn hóa thể thao



- Sân Vận động



- Thư viện



- Sân cầu lông



- Sân tập thể dục thẩm mỹ



- Thiết chế khác:…………………………………………………………
11. Ông(bà) vui lòng cho biết, hàng năm gia đình ông bà có đăng ký
danh hiệu gia đình văn hóa không và suy nghĩ của ông bà về việc đó?
Thiết thực

không thiết thực

- Có





- Không





- Ý kiến khác:………………………………………………………….....
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12. Ông (bà) vui lòng cho biết, Ông (bà) đã được tuyên truyền về thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội chưa và có
thực hiện theo không?
- Có, nghiêm chỉnh chấp hành



- Có, không chấp hành



- Ý kiến khác:……………………………………………………………
13. Ông (bà) vui lòng cho biết, nơi ông bà ở có CLB gì? Và Ông (bà) có
tham gia các CLB đó không?
Có

Không

- CLB Hát chèo





- CLB bóng đá





- CLB Cầu lông





- Các CLB khác:…………………………………………………………
14. Theo Ông (bà) đánh giá về hoạt động văn hóa ở địa phương hiện
nay như thế nào, ngoài ra ông bà có ý kiến gì không?
 Tốt

 chưa tốt

Ý kiến khác: ………………………………………………………………..

151
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA
(Điều tra 200 người trên địa bàn phường)
Câu 1:
- Tuổi người được điều tra: Từ 20 đến 60 tuổi là công nhân, tiểu thương,
Hưu trí, cán bộ, lao động tự do.v.v.
Câu 2: Ông (bà) có hay tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
thao và lễ hội của địa phương phát động không?
STT

Nội dung

Số người trả lời

(%)

1

Có, thường xuyên

91

45,7

2

Có, không thường xuyên

65

37,2

3

Không tham gia

26

12,8

4

Ý kiến khác

18

4,3

Câu 3: Ông (bà) vui lòng cho biết, trên địa bàn phường có những thiết
chế văn hóa gì? Hoạt động của những thiết chế đó có thường xuyên
không?
STT

Tên thiết chế

Thường xuyên

Không thường
xuyên

1

Phòng tủ sách pháp luật

54

27%

146

73%

2

Nhà Văn hóa

162

80,8%

38

19,2%

3

Khu vui chơi giải trí

94

47,1%

106

52,9%

4

Trung tâm Văn hóa Thể thao

80

39,8%

120

60,2%

5

Thiết chế khác
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Câu 4:.Ông (bà) cho biết nhu cầu sử dụng thiết chế văn hóa thể thao
trên địa bàn phường?
Tên thiết chế

STT

Cần thiết

Không cần thiết

1

Trung tâm VHTT phường

190

95%

10

5%

2

Nhà văn hóa - Khu thể thao

200

100%

0

0%

Câu 5:Ông (bà) đánh giá như thế nào về các thiết chế văn hóa trên địa
bàn phường?
Nội dung

STT

Số người trả lời

(%)

1

Đáp ứng đủ nhu cầu

163

81,5%

2

Chưa đáp ứng đủ nhu cầu

37

18,5%

3

Ý kiến khác

0

Câu 6: Ông (bà) đánh giá gì về hoạt động Thể dục thể thao trên địa
bàn phường?
STT

Nội dung

Thường xuyên

Không thường xuyên

1

Sân vận động

74

32%

126

68%

2

Bóng chuyền

12

6%

188

94%

3

Bóng bàn

51

25,3%

149

74,7%

5

Cầu lông

96

48%

104

52%

6

Khác

0

0

Câu 7: Ông(bà) có nhận xét về các địa điểm sinh hoạt TDTT trên địa bàn?
Nội dung

STT

Số người trả lời

(%)

1

Phù hợp

164

82%

2

Không phù hợp

30

15%

3

Ý kiến khác

6

3%
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Câu 8: Ông (bà) nhận xét gì về môi trường văn hóa trên địa bàn
phường hiện nay:
MỨC ĐỘ %
TT

1

2

NỘI DUNG
Rất tốt

Tốt

Trung
bình

Chưa
tốt

25

126

28

21

(12,3%)

(63,1%)

63

105

29

3

(31,4%)

(52,7%)

(14,3%)

(1,6%)

Vệ sinh môi trường
Tình hình an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội

(13,8%) (10,8%)

Câu 9: Ông (bà) cho ý kiến về các hoạt động tại Nhà văn hóa:
MỨC ĐỘ
TT

1

2

3

5

6

NỘI DUNG

Hoạt động thông tin, tuyên
truyền
Hoạt động văn hóa, nghệ thuật
quần chúng
Hoạt động thể dục thể thao
Hoạt động triển khai phong trào
“TDĐKXDĐSVH”
Các hoạt động khác

Rất tốt

Tốt

Trung
bình

Chưa
tốt

64

102

20

6

(32%)

(51%)

(10%)

(3%)

56

90

34

20

(28%)

(45%)

(17%)

(10%)

70

80

32

18

(35%)

(40%)

(16%)

(9%)

96

74

24

6

(48%)

(37%)

(12%)

(3%)

80

77

43

(40,2%) (38,7%) (21,1%)
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Câu 10:Ông(bà) vui lòng cho biết, hàng năm gia đình ông bà có đăng
ký danh hiệu gia đình văn hóa không và suy nghĩ của ông bà về việc
đó?
Nội dung

STT

Số người trả lời

(%)

1

Có, thường xuyên

70

35%

2

Có, không thường xuyên

105

52,7%

3

Không tham gia

25

12,3%

Câu 11: Ông (bà) vui lòng cho biết, hàng năm gia đình ông bà có đăng
ký danh hiệu gia đình văn hóa không và suy nghĩ của ông bà về việc
đó?
Nội dung

STT
1

Có

2

Không

3

Ý kiến khác

Thiết thực

Không thiết thực

200 (100%)
0 (0%)

Câu 12: Ông (bà) vui lòng cho biết, Ông (bà) đã được tuyên truyền về
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội chưa và
có thực hiện theo không?
STT

Nội dung

Số người trả lời

(%)

1

Có, nghiêm chỉnh chấp hành

183

91,6%

2

Có, không chấp hành

17

8,4%

3

Không tham gia
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Câu 13: Ông (bà) vui lòng cho biết, nơi ông bà ở có CLB gì? Và Ông
(bà) có tham gia các CLB đó không?
Nội dung

STT

Có

Không

1

CLB Dưỡng sinh

24

12%

176

88%

2

CLB Bóng đá

70

35%

130

65%

3

CLB Cầu lông

118

59%

82

41%

4

Các CLB khác

84

42%

116

58%

Câu 14: Theo Ông (bà) đánh giá về hoạt động văn hóa ở địa phương
hiện nay như thế nào, ngoài ra ông bà có ý kiến gì không?
STT

Nội dung

Số người trả lời

(%)

1

Tốt

172

86%

2

Chưa tốt

20

10%

3

Ý kiến khác

8

4%
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Phụ lục 3
DANH MỤC NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
STT

HỌ VÀ TÊN

TUỔI

ĐỊA CHỈ

1

Hoàng Thị Tỵ

65

Cộng tác viên khu phố 1

2

Nguyễn Thị Hà

52

Cộng tác viên khu phố 2

3

Phạm Thị Lan

47

Cộng tác viên khu phố 3

4

Hà Thị Thành

55

Cộng tác viên khu phố 4

5

Đỗ Thị Nghiệm

62

Cộng tác viên khu phố 5

6

Nguyễn Thị Xây

56

Cộng tác viên khu phố 6

7

Nguyễn Văn Hoàn

83

CLB Người cao tuổi Phường

8

Nguyễn Thị Hoa

50

MTTQ khu phố 1

9

Hoàng Văn Công

53

MTTQ khu phố 2

10

Doãn Thị Lưới

71

MTTQ khu phố 3

11

Đồng Thanh Ất

74

Khu trưởng khu phố 4

12

Đoàn Hữu Bản

71

Bí thư chi bộ khu phố 5

13

Lê Văn Khang

69

MTTQ khu phố 6

14

Nguyễn Văn Bình

63

Câu lạc bộ bóng bàn khu 3

15

Hoàng Thị Hà

70

Đội trưởng đội văn nghệ khu phố 3

16

Phạm Văn Tuấn

39

Câu lạc bộ Bóng đá phường Yết Kiêu

17

Nguyễn Thị Thu Hằng

29

Câu lạc bộ Cầu Lông khu phố 4
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Phụ lục 4:
NỘI DUNG PHỎNG VẤN 1
Người phỏng vấn: Tác giả luận văn.
Người được phỏng vấn: Ông Nguyễn Văn Hồng- Phó chủ tịch
UBND phường Yết Kiêu
Ngày: 05/4/2018 - Địa điểm: Tại UBND phườngYết Kiêu:
PV: Kính thưa Ông, với cương vị lãnh đạo phụ trách lĩnh vực văn
hóa của phường ông có nhận xét gì về xây dựng đời sống văn hóa trong
mấy năm gần đây?
Ông Nguyễn Văn Hồng: Trong những năm qua, phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Hạ Long
đã được phát động, triển khai và được cán bộ, đảng viên, cộng đồng các
doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, xã hội và
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia, trở thành
phong trào sâu rộng. Các nội dung của phong trào đã được cụ thể hóa và đi
vào thực tiễn cuộc sống, tạo sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển của địa phương.
Với kết quả đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, quản lý
của Chính quyền, vận động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở địa
phương trong công tác xây dựng đời sống văn hóa. Nhờ vậy, đã tác động
mạnh mẽ, toàn diện đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân. Các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc được giữ gìn và
phát huy. Mức hưởng thụ các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao
của nhân dân ngày càng được nâng cao. Có 2659/2696 hộ gia đình trên địa
bàn đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá” (tỷ lệ 98,6%).
PV. Ông cho biết hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn
phường hiện nay như thế nào? Trong thời gian tới phường đã có giải pháp
gì để phát triển những thiết chế đó?
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Ông Hồng: Thiết chế văn hóa thể thao của phường Yết Kiêu trong
những năm gần đây thường xuyên được hoàn thiện, nâng cấp đảm bảo theo
các tiêu chí. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua
yêu nước, thực hiện tốt các nội dung trong phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng Phường văn minh đô thị,
Khu phố văn minh đô thị theo Quyết định và Quy chế của UBND thành
phố. Động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát triển sản xuất
kinh doanh, nâng cao thu nhập và mức sống của nhân dân. Đẩy mạnh
phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, xây dựng nếp
sống văn hóa, văn minh, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội,
thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương; cuộc sống của mọi người, mọi nhà
ngày càng ấm no, hạnh phúc.
PV. Ông cho biết hiệu quả Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa của phường trong mấy năm gần đây?
Ông Hồng: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
của phường Yết Kiêu trong những năm gần đây đã đạt nhiều kết quả nổi
bật, năm 2017, 6/6 khu phố trên địa bàn phường đều đạt khu phố văn hóa.
Đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt nếp sống
văn minh theo chỉ thị 27 của Trung ương về việc cưới việc tang, tổ chức lễ hội;
Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa được sự hưởng ứng và
vào cuộc sôi nổi, tích cực của nhân dân với kết quả toàn diện.
PV. Xin Ông cho biết, kinh phí hàng năm để hoạt động văn hóa của
phường là bao nhiêu, việc huy động nguồn xã hội hóa như thế nào?
Ông Hồng: Hàng năm ngoài cấp kinh phí khoán hoạt động cho các
khu phố từ 10 đến 15 triệu/khu phố/năm; Hàng năm tùy vào chương trình
công tác hoạt động văn hóa phường phân khai kinh phí từ 45-60 triệu đồng
cho hoạt động văn hóa của địa phương.
PV. Ông vui lòng cho biết những thuận lợi và khó khăn trong việc
xây dựng đời sống văn hóa hiện nay trên địa bàn phường?
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Ông Hồng: Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia
đình tham gia xây dựng gia đình văn hóa và tổ chức việc bình bầu gia đình
văn hóa công khai, dân chủ từ khu dân cư nên chất lượng gia đình văn hóa
ngày càng được nâng lên. Xây dựng gia đình văn hóa đã thực sự trở thành
môi trường giáo dục quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất
lẫn tinh thần của các thành viên trong gia đình; đơn vị trực tiếp và trọng yếu
thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước.Theo đó, đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng ổn định và nâng cao
toàn diện; tỷ lệ hộ nghèo giảm; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân lành
mạnh, phong phú; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
và lễ hội có sự chuyển biến tiến bộ; nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo
tồn; môi trường cảnh quan khu phố được hoàn thiện theo tiêu chí đô thị, kỷ
cương, pháp luật được gương mẫu thực hiện; tình đoàn kết trong khu phố
được củng cố và gắn bó.
Tuy nhiên, còn những khó khăn đó là:
- Trong quá trình xét duyệt, công nhận các danh hiệu văn hóa còn có
tình trạng chạy theo thành tích, tăng về số lượng nhưng không đảm bảo về
chất lượng, bình xét chưa đúng quy trình, thủ tục.
- Có lúc, có nơi phong trào phát triển chưa đồng đều, tính ổn định và
sâu rộng chưa cao. Nhiều khu phố có biểu hiện buông lỏng công tác chỉ đạo,
quản lý, tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục phấn đấu giữ vững danh
hiệu, dẫn đến giảm sút về chất lượng, hiệu quả triển khai các phong trào có
phần chững lại.
- Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa đã
được hoàn thiện nhưng việc duy trì bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nội
dung còn hạn chế; các công trình văn hoá, khu vui chơi giải trí chưa đáp
ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; các loại hình văn hóa phong phú hiện
nay cũng là nguyên nhân để các nội dung thiết chế về văn hóa đọc tại nhà
văn hóa các khu gần như bị bỏ ngỏ.
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PV. Ông vui lòng cho biết, trong mấy năm gần đây phường đã có
những biện pháp gì để nâng cao đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn
phường?
Ông Hồng:
- Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần
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”. Bổ sung các tiêu chí xây
dựng nông khu mới vào trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” và đó cũng là các tiêu chí để công nhận gia đình văn hóa,
làng văn hóa. Duy trì việc bình xét những cá nhân và tập thể điển hình
trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa hàng năm.
- Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa trên cơ sở đầu tư hỗ
trợ của Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào xã hội hóa,
tiếp tục vận động nhân dân đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, chủ
trọng các công trình vui chơi công cộng để thực hiện tốt bộ tiêu chí quốc
gia về văn minh đô thị từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch. Cần có nhiều hoạt động giữ gìn và bảo vệ các di tích
lịch sử cách mạng, văn hóa và các công trình công cộng, bảo tồn các hình
thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống; phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc mình.Khai thác triệt để vốn văn hóa dân gian thông qua
các lễ hội truyền thống và phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương.
- Tuyên truyền và ngăn ngừa những tệ nạn xã hội xâm nhập. Đảm bảo
công tác chính trị, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các
tiêu chí trong tiêu chuẩn khu “An toàn về an ninh, trật tự” mà Bộ Công an đã
ban hành.Từng người dân phải là chủ thể trong mối quan hệ mật thiết ở khu dân
cư, cần có bản lĩnh vững vàng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Nâng cao trình độ dân trí, chủ động sáng tạo trong việc giữ gìn và phát huy vốn
văn hóa của cha ông để lại.Cần bổ sung điều chỉnh quy ước cụ thể báo cáo
UBND phường và trình UBND thị xã phê chuẩn trên tinh thần là vừa giữ trật tự
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an ninh xã hội, vừa giữ thuần phong mỹ tục có từ nghìn xưa. Mỗi gia đình, mỗi
người dân vừa tiếp thu nếp sống văn minh đô thị, nếp sống công nghiệp vừa
bảo vệ, phát huy giá trị của gia đình truyền thống, lấy đạo hiếu làm đầu, trên
kính dưới nhường, anh em hòa thuận.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng phong trào khuyến
học- khuyến tài; gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học; gắn gia đình văn
hóa với gia đình hiếu học, gia đình có sức khoẻ, gia đình thể dục - thể thao,
khu văn hóa với khu khuyến học, khu không có người sinh con thứ ba trở
lên; khu không có ma túy và không có người vi phạm pháp luật; Thực hiện
đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của công dân; quy chế dân chủ ở
cơ sở, phát huy tinh thần hợp tác trong lao động sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ…nhằm phát triển kinh tế một cách toàn diện, vững chắc. Làm tốt công
tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Xây dựng cảnh quan môi trường khu
phố xanh - sạch - đẹp.
- Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng Chi bộ
khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy những thành quả đã đạt
được trong những năm qua, thời gian tới phải tiếp tục phấn đấu thực hiện
tốt quy ước mà khu đã xây dựng, đồng thời gắn với việc thực hiện các tiêu
chí của phường điển hình văn hóa giai đoạn tiếp theo và đề án xây dựng
văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030 nhằm góp phần xây
dựng đời sống văn hóa trên địa bàn ngày càng phong phú, đa dạng về nội
dung và hình thức, tích cực một cách thực chất vững mạnh về mọi mặt,
chung tay xây dựng phường Yết Kiêu thực sự mạnh về kinh tế, giàu bản
sắc trong đời sống văn hóa, vững chắc về quốc phòng - an ninh trong thời
kỳ hội nhập và phát triển.
Xin cảm ơn Ông đã tham gia cuộc phỏng vấn
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NỘI DUNG PHỎNG VẤN 2
Người phỏng vấn: Tác giả luận văn
Người được phỏng vấn: Ông Phạm Văn Tuấn- Cán bộ văn hóa
phường
Ngày: 05/8/2017
Địa điểm: UBND phường.
PV. Kính thưa Ông với tư cách là cán bộ phụ trách văn hóa của
phường, ông có nhận xét gì về thực trạng đời sống văn hóa của phường?
Ông Tuấn:
Có thể nói, trong nhiều năm qua, cùng với các địa phương của thành
phố, phường Yết Kiêu đang đẩy mạnh tiến trình xây dựng phất triển đô thị
văn minh, do đó mức sống của người dân không ngừng được cải thiện.
Người dân ngày càng có điều kiện tham gia vào các hoạt động văn hóa
nhiều hơn. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều hình
thức vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi, ngày càng thu hút đông đảo các tầng
lớp nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, sinh hoạt văn hóa tâm linh được người
dân rất quan tâm ở nhiều khía cạnh. Như vậy, nhu cầu hưởng thụ văn hóa
của dân cư ngày càng cao, tuy nhiên mức độ còn thấp so với sự phát triển
của xã hội. Do đó, để góp phần nâng cao hơn nữa mức độ hưởng thụ văn
hóa của mọi người dân, đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương cần phải
tăng cường vai trò và trách nhiệm quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực
đời sống văn hóa - xã hội, đồng thời tập trung xây dựng những thiết chế
văn hóa mới xứng tầm thời đại, thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường
văn hóa theo hướng văn minh, hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc,
truyền thống dân tộc.
PV. Để việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của phường đạt hiệu
quả cao, với tư cách là người tham mưu cho lãnh đạo, hàng năm ông đã
triển khai những nội dung công việc gì?
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Ông Tuấn:
Để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của phường đạt hiệu quả cao,
với tư cách là người tham mưu cho lãnh đạo, hàng năm ngoài những văn
bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Thị xã được triển khai, trên cơ
sở đó tôi đã tham mưu cho lãnh đạo cụ thể các văn bản đó để phù hợp với
tình hình của địa phương, ngoài ra tôi còn tham mưu cho lãnh đạo xây
dựng các kế hoạch, chương trình như: Thi văn hóa văn nghệ giữa các khu
phố vào các ngày lễ, tổ chức thi đấu các môn thể thao, khen thưởng những
tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào....
PV. Theo ông, hệ thống thiết chế nơi đây đã đáp ứng được nhu cầu
của nhân dân chưa? Và hiệu quả hoạt động như thế nào?
Ông Tuấn: Theo tôi, hệ thống thiết chế trên địa bàn phường cơ bản
đáp ứng được nhu cầu của người dân, hàng ngày người dân vẫn thường sử
dụng các thiết chế để phục vụ cho nhu cầu cá nhân của mình. Những người
già thì tham gia vào các câu lạc bộ dưỡng sinh của khu, những người trung
tuổi thì thường đến những nhà tập luyện cầu lông hay bóng bàn, còn các
bạn thanh niên thì thường xuyên tập trung ở sân bóng đá hay các em thiếu
nhi thì đến vui chơi tại sân nhà văn hóa…nói chung hiệu quả hoạt động của
các thiết chế văn hóa trên địa bàn phường tốt, đáp ứng được nhu cầu của
mọi lứa tuổi.
PV. Xin ông đánh giá về sự nhận thức, hưởng ứng và thực hiện của
nhân dân trong phong trào TDĐKXDĐSVH của phường như thế nào?
Ông Tuấn: Nhân dân hưởng ứng rất tích cực, được thể hiện qua
cách giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng, xây dựng mỹ quan đô thị,
làm xanh sạch đẹp phường, giữ gìn bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật
về trật tự an toàn giao thông. Để phát huy hơn nữa phong trào xây dựng đời
sống văn hoá, văn minh đô thị thì việc huy động sức mạnh cộng đồng dân
cư là vô cùng quan trọng. Nhân dân nhận thức đúng đắn trong việc góp sức

164
mình vào nhiệm vụ chung là xây dựng văn hoá, văn minh đô thị, mỗi việc
làm của người dân ảnh hưởng đến đời sống văn hoá chung. Từ nhận thức
đến hành động thiết thực và cụ thể trong việc góp phần xây dựng đời sống
văn hoá của khu dân cư, để những hoạt động này không còn mang tính
phong trào mà mang lại hiệu quả rõ rệt. Đến nay, toàn phường có 98,6% hộ
gia đình đạt gia đình văn hóa, năm 2017 trên địa bàn có 100% hộ gia đình
dăng ký thực hiện gia đình văn hóa, văn minh.
PV. Xin Ông cho biết những năm gần đây, trên địa bàn phường thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang như thế nào?
Ông Tuấn: Thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về
thực hiện nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang,
lễ hội và bài trừ hủ tục mê tín dị đoan những năm qua có bước chuyển biến
rõ nét. 100% các đám tang, đám cưới trên địa bàn thực hiện tốt nếp sống
văn minh trong việc cưới việc tang, đó là không tổ chức linh đình đối với
đám cưới; loại bỏ dần các hủ tục rườm rà, mê tín với đám hiếu.
PV. Xin ông đánh giá về công tác chỉ đạo bằng các văn bản của
Tỉnh, của địa phương và việc mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ văn hóa?
Và có những đề xuất gì?
Ông Tuấn: Chấp hành tốt công tác chỉ đạo bằng các văn bản của
Tỉnh, của địa phương trong công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa
bàn, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về nghiệp vụ văn hóa do thị xã và
tỉnh tổ chức.
Tôi xin có đề xuất: Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về
nghiệp vụ văn hóa cho đội ngũ làm công tác văn hóa trên địa bàn phường
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Xin cảm ơn Ông đã tham gia cuộc phỏng vấn.
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NỘI DUNG PHỎNG VẤN 3
Người phỏng vấn: Tác giả luận văn
Người được phỏng vấn: Ông Trần Văn Ca- Bí thư chi bộ - khu
trưởng khu phố 3
Ngày: 06/4/2018
Địa điểm: Nhà Văn hóa khu phố 3
PV. Ông vui lòng cho biết các thiết chế văn hóa của khu phố hoạt động như
thế nào?
Ông Ca: Là khu phố có dân số đông với 525 hộ dân, 2073 nhân
khẩu là khu phố trung tâm có truyền thống lâu đời trên địa bàn, nên ngay
sau khi được công nhận khu phố văn hóa từ năm 2009, BCĐ xây dựng khu
phố văn hóa của khu đã xây dựng quy chế, quy ước văn hóa trong khu, XD
tủ sách văn hóa, định kỳ mở cửa 2 ngày/tuần để mọi người đến đọc thông
tin báo chí.
Vận động nhân nhân cùng tham gia hoàn thiện các thiết chế văn hóa:
Xây dựng sân bóng chuyền, sân cầu lông , bóng bàn để mọi người dân tập
luyện thường xuyên đảm bảo các tiêu chí quy định, giữ vũng khu phố văn
hóa.
PV. Ông cho biết Phường có chính sách gì hỗ trợ hoạt động cho Nhà
Văn hóa không?
Ông Ca: Hàng năm phường cấp khoán kinh phí cho khu phố từ 10 15 triệu, trong đó có 5 triệu để phục vụ các hoạt động nhà văn hóa.
PV. Xin Ông cho biết những thuận lợi và khó khăn trong việc diễn ra
các hoạt động tại nhà văn hóa khu?
Ông Ca: Các trang thiết bị trang cấp phục vụ hoạt động tại nhà văn
hóa khu đến nay cơ bản đầy đủ đáp ứng tốt các hoạt động ở đây. Cơ sở hạ
tầng khuôn viên nhà văn hóa được địa phương quan tâm thường xuyên rà
soát nâng cấp, đảm bảo an toàn cho các hoạt động.
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PV. Xin Ông cho biết nhà văn hóa khu đã thành lập được các CLB
gì? và hoạt động ra sao?
Ông Ca:Khu phố thành lập một số câu lạc bộ, tổ chức sinh hoạt
thường xuyên tại nhà văn hóa như CLB Văn nghệ, CLB bóng bàn, CLB
dưỡng sinh…
PV. Ông có đánh giá gì về Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa?
Ông Ca: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” đã tạo được sự đoàn kết của cộng đồng dân cư, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, xây dựng môi trường văn hóa lành
mạnh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội.
PV. Cuối cùng Để phong trào TDĐKXDĐSVH khu đạt hiệu quả cao,
ông có kiến nghị gì với các cấp?
Ông Ca: Đề nghị các cấp ủy Đảng có những chính sách phù hợp,
thiết thực đối với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa, phân khai nguồn kinh phí thỏa đáng để sửa chữa, nâng cấp nhà văn
hóa khu phố để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn thể của người dân
địa phương
Xin cảm ơn Ông đã tham gia cuộc phỏng vấn.
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NỘI DUNG PHỎNG VẤN 4
Người phỏng vấn: Tác giả luận văn
Người được phỏng vấn: Bà Nguyễn Thị Hà - Nội trợ
Ngày: 06/4/2018
Địa điểm: Nhà Văn hóa khu phố 5
PV: Bà đánh giá sao về vai trò của công tác xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở trên địa bàn phường Yết Kiêu hiện nay?
Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã đem lại những hiệu
quả thiết thực trên nhiều mặt của cuộc sống nhân dân ở khu phố, thu
hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, qua đó làm cho kỷ
cương, phép nước và ý nguyện của nhân dân gặp nhau, tạo sự thống
nhất giữa ý Ðảng, lòng dân. Cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn
diện, được nhân dân tự nguyện tham gia ngày càng nhiều và có nội
dung thiết thực, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ
tầng... Với những mức độ khác nhau, cuộc vận động đã có ý nghĩa giáo
dục, tập hợp, động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, thương yêu,
giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc vận động đã trở thành động lực thúc đẩy phong
trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện
các nhiệm vụ về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển
kinh tế, văn hóa của khu phố. Cuộc vận động đã được các tầng lớp nhân
dân hưởng ứng và nhiệt tình tham gia thực hiện.Khơi dậy mạnh mẽ
tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, XÐGN, làm giàu hợp
pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa
phương.
PV: Bà cho ý kiến đánh giá của mình về kết quả hoạt động của các
thiết chế (thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa TDTT, câu lạc bộ…)của khu phố?
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Bà Hà: Các thiết chế văn hóa của khu phố hiện đang hoạt động
rất tốt, các CLB của khu phố hoạt động đều đặn mỗi buổi chiều hàng
ngày. Nhà văn hóa khu phố vừa được tu sửa khang trang, rộng rãi, phù
hợp với các hoạt động của khu phố.
Việc chính quyền quan tâm đến việc xây dựng các thiết chế văn
hóa của khu phố là một hành động thiết thực, thể hiện sự quan tâm đến
khu phố và nhân dân.
PV: Bà đánh giá các quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội của
phường trong những năm gần đây như thế nào?
Bà Hà: Các quy định về việc cưới, việc tang của phường được
tuyên truyền, thông qua từng hộ dân của khu phố. Gia đình tôi cũng đã
tham gia ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang và lễ hội của phường. Quy định việc cưới, việc tang, lễ hội này thực
sự là một quy định cần thiết áp dụng tại địa phương. Từ sau khi quy
định được ban hành, việc tổ chức cưới, hay lễ tang đều được thực hiện
quy củ, văn minh, không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Các phần lễ, thủ tục đều thực hiện một cách tiết kiệm, hiện đại và vui
vẻ, mọi người đều hài lòng. Không như trước đây thủ tục rườm rà, cổ
hủ, vừa mất thời gian, vừa gây tốn kèm cho các gia đình.
PV: Hàng năm, gia đình bà có đăng ký thi đua gia đình văn hóa
không?
Hàng năm, gia đình tôi vẫn tham gia vào công tác thi đua
của khu phố và của phường, gia đinh luôn đăng ký danh hiệu gia đình
văn hóa ngay từ đầu năm.
Xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc phỏng vấn.
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Phụ lục 5
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ PHƯỜNG YẾT KIÊU

5.1. Trụ sở UBND phường Yết Kiêu
[Nguồn: Tác giả chụp vào tháng 2/2018]

5.2.Bản đồ địa giới hành chính phường Yết Kiêu
[Nguồn: Tác giả chụp lại từ bản đồ địa chính phường Yết Kiêu vào
tháng 2/2018]
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Phụ lục 6
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGƯỜI DÂN
Ở PHƯỜNG YẾT KIÊU

6.1.Kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ
[Nguồn: Tác giả chụp tại UBND phường Yết Kiêu vào tháng 2/2018]

6.2. Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đoàn thanh niên phường Yết Kiêu
[Nguồn: Tác giả chụp tại NVH khu phố 1 tháng 3/2012]
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6.3. Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 11/2014]

6.4. Hội nghị Tổng kết Hội NCT năm 2014
[Nguồn: Tác giả chụp tháng 12/2014]
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6.5. Giao lưu bóng đá chào mừng 26/3/2015
[Nguồn: Tác giả chụp tại sân bóng khu 3 của phường Yết Kiêu]

6.6. Giải phóng đá Thiếu niên - Nhi đồng phường Yết Kiêu năm 2003
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6.7. Người cao tuổi tập dưỡng sinh (tháng 10 năm 2016)
[Nguồn: Tác giả chụp tại sân NVH khu phố 5 của phường Yết Kiêu]

6.8. Khánh thành Nhà văn hóa và đón nhận danh hiệu khu phố văn hóa
[Nguồn: Tác giả chụp tại NVH khu phố 1 của phường Yết Kiêu năm 2010]
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6.9. Đón nhận Danh hiệu Khu phố Văn hóa năm 2005
[Nguồn: Tác giả chụp lại của Phường Yết Kiêu ]

6.10. Giao lưu Văn nghệ “Hướng về biển đảo quê hương”
[Nguồn: Tác giả chụp tại NVH khu phố 1 của phường Yết Kiêu năm 2014]
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6.11. Nhà văn hóa khu phố 5
[Nguồn: Tác giả chụp tại NVH khu phố 1 của phường Yết Kiêu
tháng 2/2018]

6.12. Nhà văn hóa khu phố 1
[Nguồn: Tác giả chụp tại NVH khu phố 1 của phường Yết Kiêu
tháng 2/2018]
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6.13. Vận hành phát thanh phường Yết Kiêu
[Nguồn: Tác giả chụp tại trụ sở cũ của phường Yết Kiêu tháng 7/2013]

6.14. Vận hành phát thanh phường Yết Kiêu
[Nguồn: Tác giả chụp tại trụ sở cũ của phường Yết Kiêu tháng 7/2013]

