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L    A   OA  
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 Ở  Ầ  

1. Lý do chọn đề tài 

 ước vào thế kỷ XXI, phát triển văn hóa được xem là nhiệm vụ song 

hành cùng phát triển kinh tế - xã hội “Phát triển văn hóa là một yếu tố khách 

quan của sự vận động của lĩnh vực văn hóa nhằm đem tới sự biến đổi giá trị 

và hệ giá trị nhằm vươn tới cái đẹp hơn cho cuộc sống của con người” [17]. 

 iều này được thể hiện thông qua các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản tại các 

kỳ đại hội.  rong đó nghị quyết  rung ương 5 (khóa     ) được xem là sự 

mở đầu cho việc hoàn thiện các chính sách văn hóa với nhiều thay đổi kể từ 

sau năm 1986.  heo Nghị quyết “Phương hướng chung của sự nghiệp văn 

hóa nước ta là phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân 

tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 

nghĩa, xây dựng và phát triển nền văn hóa  iệt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thấm sâu 

vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, 

từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt 

và quan hệ con người, 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 CNH, 

H H vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến 

bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” [17]. Với tinh thần đó, trong những 

năm qua,  ảng và Nhà nước ta đã quan tâm và đầu tư cho sự nghiệp phát triển 

văn hóa với sự đầu tư ngân sách cho văn hóa ngày một cao hơn và nhiều 

chương trình hành động được triển khai thực hiện.  rong đó xây dựng đời 

sống văn hoá cơ sở là một trong những lĩnh vực quan trọng của sự nghiệp 

xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, theo hướng đi lên 

chủ nghĩa xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc sáng tạo, 

phổ biến và hưởng thụ những giá trị văn hoá nghệ thuật, tạo dựng lối sống 

văn minh, hình thành những phong tục tập quán, lễ nghi tốt đẹp.  ồng thời 
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xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là điều kiện thiết yếu góp phần ổn định 

chính trị - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng và hoàn thiện giá 

trị, nhân cách con người Việt Nam; bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc trong thời kỳ  NH, H H, hội nhập kinh tế quốc tế…  rong hơn một thập 

kỷ qua, thực hiện chủ trương của  ảng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” nhiều hoạt động xây dựng, phát triển đời sống văn 

hóa đã được triển khai và trở thành phong trào sâu rộng trong đời sống xã hội. 

Qua nhiều năm thực hiện, phong trào này đã và đang được quần chúng 

nhân dân trong cả nước nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ.  

Thị Trấn Tứ Kỳ nằm ở trung tâm của huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải  ương, 

được coi là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị lớn nhất của huyện. Là thị 

trấn mới được thành lập (1997) Tứ Kỳ đã tự hình thành cho mình một sắc 

thái, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng. Trong những năm qua, thị trấn 

Tứ Kỳ đã tập trung triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và bước đầu đã đạt được một số thành tích nhất 

định. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn của huyện, đến nay, thị trấn 

Tứ Kỳ đã trở thành đơn vị trung tâm của huyện với tốc độ phát triển kinh tế 

cao, văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị ổn định, trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên cả 

về vật chất và tinh thần.  uy nhiên, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” còn bộc lộ hạn chế 

như: trong chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt; việc kiểm tra, đốn đốc, giám sát 

chưa thực sự hiệu quả; còn một bộ phận nhân dân chưa thực sự tích cực 

hưởng ứng phong trào, ý thức pháp luật và tinh thần vì cộng đồng chưa 

cao...Những hạn chế trên đã làm chậm quá trình thực hiện có kết quả các 

mục tiêu đề ra trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn 

thị trấn Tứ Kỳ nói riêng và huyện Tứ Kỳ nói chung. 

Xuất phát từ thực tế trên, với mong muốn có một sự đánh giá sâu sắc 
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và toàn diện về thực trạng xây dựng đời sống văn hóa ở thị trấn  ứ Kỳ, 

huyện  ứ Kỳ trong thời gian qua, đồng thời làm rõ những nguyên nhân của 

những thành tựu, hạn chế, từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực để thực 

hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thị 

trấn  ứ Kỳ trong thời gian tới, học viên chọn đề tài “Xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở ở thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương” làm đề tài 

luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa. 

2. Lịch sử nghiên cứu  

Xây dựng đời sống văn hóa được nhiều nhà khoa học quan tâm 

nghiên cứu, vấn đề này trở thành đối tượng nghiên cứu của rất nhiều ngành, 

đặc biệt  là đối với các cơ quan quản lý, đơn vị chức năng thuộc  ộ  ăn 

hóa,  hể thao và  u lịch.  ấn đề văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa là 

một trong những vấn đề quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là trong 

những năm gần đây khi đất nước đang trong quá trình hội nhập vào quá 

trình toàn cầu hóa.  ã có rất nhiều công trình nghiên cứu của các nhà văn 

hóa, các học giả về vấn đề này, có thể kể đến: 

2.1. Nhóm những công trình nghiên cứu lý luận chung về văn hóa và 

xây dựng đời sống văn hóa 

 Ở bình diện lý thuyết chung, những công trình nghiên cứu về văn 

hóa và xây dựng đời sống văn hóa đã cung cấp những lý thuyết rất quan 

trọng cho các nghiên cứu thực địa.  rong đó đáng lưu ý là các công trình: 

  ác phẩm Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn hóa ở 

nước ta hiện nay [50], tác giả Hoàng  inh đã nhấn mạnh vai trò của việc tổ 

chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở chính là bước đi ban đầu nhằm xây 

dựng nền văn hóa tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đưa văn hóa thâm nhập 

vào cuộc sống hàng ngày của nhân dân.  

  rong tác phẩm Lý luận và đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng 

[10], tác giả  rần  ăn  ính đã nghiên cứu đường lối chính sách văn hóa 
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của  ảng, Nhà nước, đồng thời khẳng định được vai trò quan trọng của văn 

hóa đối với đời sống tinh thần của xã hội.  ừ đó, tác giả đã đưa ra những 

biện pháp nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa  iệt Nam tiên tiến đậm 

đà bản sắc dân tộc như Nghị quyết  rung ương 5 khóa      đã đề ra.  

   rong cuốn sách Về cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa [39], tác giả Nguyễn Hữu  hức đã khái quát những lý 

luận cơ bản và đánh giá toàn diện về cuộc vận động  oàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở nước ta trong thời kỳ hội nhập. 

   ên cạnh đó còn có những công trình nghiên cứu khác như: Xây 

dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của  iện  ăn hóa -  ộ  ăn hóa (1984); Hỏi 

và đáp về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của  an 

chỉ đạo phong trào “ oàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  rung 

ương (2000)…  

2.2. Nhóm những công trình nghiên cứu về xây dựng đời sống văn hóa ở 

các địa phương, cơ quan, đơn vị 

 ó thể nói, đây là vấn đề được khá nhiều các nhà nghiên cứu, các 

học viên quan tâm trong những năm gần đây với nhiều luận văn thạc sĩ, 

luận án tiến sĩ viết về vấn đề xây dựng đời sống văn hóa, tiêu biểu là:  

 Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý văn hóa của tác giả Hoàng 

 ăn  inh về Xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh [51].  ên cạnh việc khái quát những vấn đề cơ bản về văn hóa, xây 

dựng đời sống văn hóa và đặc điểm của địa phương, tác giả đã phân tích 

sâu về thực trạng, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong việc xây 

dựng đời sống văn hóa trên toàn địa bàn huyện.  ừ đó, tác giả đã đề xuất 

những giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa ở 

huyện  ông  riều, tỉnh Quảng Ninh.  

Luận văn thạc sỹ của tác giả  inh  hị  hu Mai về Xây dựng đời 

sống văn hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương [29]. Luận 



5 

 

văn đã 5 nêu những cơ sở lý luận về quản lý hoạt động xây dựng đời sống 

văn ở cơ sở.  ừ đó, tác giả đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế và đề xuất 

một số phương hướng, giải pháp trong việc thực hiện hoạt động xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố Hải  ương, tỉnh Hải  ương trong giai 

đoạn hiện nay.  

 rên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà 

nước trên lĩnh vực văn hóa và quản lý văn hóa đối với hoạt động cấp 

xã/phường/thị trấn hầu hết các luận văn đã phân tích thực trạng xây dựng 

 S H tại địa bàn nghiên cứu, đánh giá được những hạn chế trong công tác 

quản lý nhà nước về văn hóa.  ừ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn trong 

những năm tới. 

2.3. Những công trình viết về thị trấn và xây dựng đời sống văn hóa ở thị 

trấn Tứ Kỳ 

Qua một quá trình lịch sử hình thành và phát triển hiện nay thị trấn 

 ứ Kỳ trở thành trung tâm của huyện  ứ Kỳ.  ì vậy, có khá nhiều tư liệu 

ghi chép về lịch sử thị trấn  ứ Kỳ cùng các báo cáo đánh giá tổng kết về 

hoạt động của cộng đồng dân cư ở đây.  

 rong cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Tứ Kỳ [4].  ảng bộ  hị  rấn  ứ 

Kỳ đã hệ thống quá trình xây dựng, đấu tranh, trưởng thành, những đóng góp 

của  ảng bộ và nhân dân thị trấn  ứ Kỳ trong công cuộc đấu tranh giành độc 

lập dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ  ổ quốc hiện nay.  

 ại Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn lần thứ V, nhiệm 2015 - 

2020  [5].  ảng bộ  hị  rấn  ứ Kỳ đã đề cập đến một số nội dung quan trọng 

được xác định liên quan đến vấn đề xây dựng  S H tại địa bàn.  

Ngoài ra, nhằm nhìn nhận, đánh giá về thực trạng xây dựng  S H 

của thị trấn, qua các năm và các nhiệm kỳ U N  thị trấn  ứ Kỳ đều có 

những văn bản báo cáo cụ thể với  những ưu, nhược điểm và giải pháp, phương 
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hướng được đưa ra như các báo cáo tổng kết về thực hiện Phong trào  oàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của U N  thị trấn  ứ Kỳ qua các 

năm 2010 - 2018:  áo cáo kết quả 05 năm thực hiện phong trào “ oàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và  uộc vận động “ oàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (2015),  áo cáo kết quả hoạt động 

văn hóa - thông tin - thể dục quý 1 năm 2015,  áo cáo kết quả 20 năm triển 

khai thực hiện cuộc vận động    KX  S H ở khu dân cư,  áo cáo “ ông 

tác văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2017... 

 * Nhận xét về các công trình nghiên cứu 

Những công trình nghiên cứu ở các nhóm trên đã đề cập tới những 

vấn đề lý luận chung về văn hóa, đời sống văn hóa và xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở ở nước ta. Một số công trình đã nghiên cứu thực trạng đời 

sống văn hóa ở các địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể. Những kết quả 

nghiên cứu trên gắn với từng hoàn cảnh cụ thể trong một giai đoạn lịch 

sử nhất định, là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để tác giả kế thừa 

khi giải quyết mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra.  

 ho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề 

này, nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu về xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở ở thị trấn  ứ Kỳ, huyện  ứ Kỳ.  

 rên cơ sở đó, luận văn sẽ tiếp thu, vận dụng vào nghiên cứu  thực 

trạng xây dựng đời sống văn hóa ở thị trấn  ứ Kỳ, giải quyết những vấn đề 

của thực tiễn đang đặt ra. 

3.  ục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 hông qua việc khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn 

hóa của thị trấn  ứ Kỳ huyện  ứ Kỳ, luận văn đề xuất những giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên 

địa bàn trong thời gian tới. 
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống, làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; 

-  ìm hiểu về địa bàn nghiên cứu: thị trấn  ứ Kỳ, huyện  ứ Kỳ, 

tỉnh Hải  ương. 

- Làm rõ đặc điểm, tình hình xây dựng đời sống văn hóa; khảo sát, 

đánh giá thực trạng và kết quả công tác xây dựng đời sống văn hóa của 

thị Trấn Tứ Kỳ trong những năm qua. 

- Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao 

hiệu quả của công tác xây dựng đời sống văn hóa cho thị trấn Tứ Kỳ 

trong thời gian tới. 

4.  ối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 ối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở trên địa bàn thị trấn Tứ Kỳ. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

-  ề không gian:  ập trung tìm hiểu công tác xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở tại thị trấn Tứ Kỳ. 

- Về thời gian: Nghiên cứu hoạt động tổ chức và quản lý xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở từ năm 2010 đến nay. Sở dĩ học viên lựa chọn giai đoạn 

từ năm 2010  bởi năm 2010 là năm thị trấn Tứ Kỳ được chia tách thành 4 khu 

dân cư: La  ỉnh Bắc, La Tỉnh Nam, An Nhân  ông, An Nhân  ây. 

5.  hương pháp nghiên cứu 

 ể thực hiện đề tài, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: để tiến hành nghiên cứu, trên cơ sở 

kế thừa, học hỏi tư liệu của những người đi trước, học viên đã dành thời gian 

sưu tầm, đọc tư liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, so 

sánh, lựa chọn cơ sở lý luận và hướng tiếp cận, nghiên cứu, xác định khung 

phân tích để phân tích thực trạng xây dựng  S H tại thị trấn Tứ Kỳ. Ngoài 
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ra, học viên còn sưu tầm các báo cáo tổng kết, kết quả tổng hợp từ các khu 

dân cư trên địa bàn do các đơn vị chức năng tại địa phương cung cấp nhằm 

phân tích, so sánh những kết quả đạt được trước và sau các cuộc vận động xây 

dựng đời sống văn hoá, trong đó tập trung vào các dữ liệu phát triển kinh tế xã 

hội, dân cư, mức sống, cơ sở hạ tầng... 

- Phương pháp quan sát, tham gia: tác giả luận văn đã trực tiếp sinh 

sống và quan sát cuộc vận động    KX  S H tại thị trấn  ứ Kỳ trong 

nhiều năm, qua đó thấu hiểu đời sống và những biến đổi của cư dân trên địa 

bàn.  ác giả tham dự các hoạt động, sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nói 

chuyện trực tiếp với các cán bộ quản lý, cán bộ văn hoá, người dân (các bậc 

cao niên, phụ nữ, nam giới với các độ tuổi và ngành nghề khác nhau) tại địa 

phương để thu nhận ý kiến, quan điểm, những đánh giá của các cá nhân trong 

cộng đồng về công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở thị trấn Tứ Kỳ.  

-  Phương pháp tiếp cận nghiên cứu liên ngành: văn hoá học, quản lý 

văn hoá, xã hội học (phỏng vấn sâu)… 

6.  hững đóng góp của luận văn 

6.1. Đóng góp về mặt lý luận 

- Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về xây dựng đời sống văn 

hóa, đưa ra những tiêu chí xây dựng  S H 

- Là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý xã hội, quản lý văn hoá ở 

địa bàn cơ sở. 

6.2. Đóng góp về thực tiễn 

- Luận văn làm rõ thực trạng của hoạt động xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở trên địa bàn thị trấn Tứ Kỳ.  

-  ề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng trong hoạt động xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thị trấn Tứ Kỳ . 

7.  ấu trúc của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận,  ài liệu tham khảo và Phụ lục, luận 
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văn được kết cấu gồm 3 chương: 

 hương 1: Một số vấn đề chung về xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở và thị trấn Tứ Kỳ. 

 hương 2:  hực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thị trấn 

Tứ Kỳ. 

 hương 3:  iải pháp nâng cao hiệu quả việc xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở thị trấn Tứ Kỳ. 
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 hương 1 

 Ộ   Ố VẤ   Ề       VỀ XÂY DỰ        Ố   VĂ   ÓA 

    Ở VÀ   Ị   Ấ   Ứ KỲ 

1.1.  hững vấn đề chung về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

1.1.1. Một số khái niệm 

1.1.1.1. Đời sống văn hóa 

 rong đời sống của người  iệt, văn hóa là thuật ngữ quen thuộc và 

được sử dụng khá phổ biến.  ặc biệt, hiện nay văn hoá đang thẩm thấu vào 

trong mọi lĩnh vực của đời sống con người như: văn hoá ẩm thực, văn hoá 

giao thông, văn hoá nông thôn, văn hoá đô thị, văn hoá du lịch, văn hoá 

giao tiếp - ứng xử, văn hóa doanh nghiệp, văn hoá chính trị, văn hoá gia 

đình, văn hoá ngoại giao, văn hoá truyền thông…. Nhìn chung, văn hóa là 

một khái niệm được khá nhiều các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước 

quan tâm nghiên cứu, đưa ra những cách hiểu khác nhau.  hật khó để có 

thể tìm ra một định nghĩa chính xác, tuyệt đối về văn hóa.  ăn hóa có thể 

được nhìn nhận theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp, trong đó một số nhìn nhận 

về văn hóa được nhấn mạnh: văn hóa là hoạt động sáng tạo của con người 

(văn hoá sinh sản và nuôi dưỡng, văn hoá sản xuất và tiêu dùng sản phẩm 

vật chất,  văn hoá sáng tạo, hưởng thụ các sản phẩm tinh thần); văn hoá là 

những giá trị mà con người tạo ra (các giá trị cấu trúc, các giá trị chức 

năng...); văn hoá là phương thức ứng xử của con người với môi trường 

sống ; văn hoá là tri thức, trình độ học vấn ; văn hoá là mô hình thiết chế 

xã hội …  

 rên cơ sở kế thừa những quan điểm khác nhau về văn hóa ta có thể 

thấy rằng  văn hóa là tổng thể nói chung những hoạt động sáng tạo của con 

người trong quá trình tác động vào tự nhiên và xã hội nhằm tạo ra những 

sản phẩm vật chất và tinh thần, những chuẩn mực, phương thức thiết chế 

mà nhờ đó con người có thể vận thông để tồn tại và phát triển. Hay nói 
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cách khác: Văn hóa là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần do con 

người sáng tạo ra trong quá trình thích ứng với môi trường tự nhiên và xã 

hội bao quanh.  

 ừ khái niệm văn hóa, nhìn về khái niệm “đời sống văn hóa”, có thể 

nói từ trước đến nay, khái niệm này cũng được sử dụng khá phổ biến trong 

lĩnh vực văn hóa, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thống 

nhất. Mỗi nhà nghiên cứu đều đưa ra những định nghĩa khác nhau. 

  heo từ điển  iếng  iệt:  ời sống là toàn bộ nói chung những hoạt 

động trong một lĩnh vực nào đó của con người, của xã hội.  í dụ như đời 

sống văn hóa, đời sống tinh thần [42, tr. 552]. 

Như vậy, đời sống là một khái niệm bao trùm, bao gồm toàn bộ các 

hoạt động sống của con người nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Nếu 

hiểu như vậy, đời sống văn hóa được hiểu là là toàn bộ những hoạt động 

trong lĩnh vực văn hóa của con người, của xã hội và đời sống văn hóa là 

một bộ phận của đời sống xã hội.  

Xem xét từ góc độ nhu cầu, tác giả Hoàng  inh cho rằng đời sống 

văn hóa gắn liền với nhu cầu cơ bản của con người.  ừ nhu cầu cơ bản 

trong cuộc sống con người hoạt động, sáng tạo, hưởng thụ ra các giá trị văn 

hóa (bao gồm cả giá trị vật chất và tinh thần) từ đó hình thành nên đời sống 

văn hóa của chính con người. Như vậy, việc đáp ứng các nhu cầu văn hóa 

sẽ tạo nên đời sống văn hóa của một xã hội. Là một thành tố của đời sống 

xã hội nên đời sống văn hóa và đời sống xã hội có sự giao thoa với nhau. 

Song sự khác biệt là đời sống văn hóa gạn lọc dần những yếu tố phản tiến 

bộ của đời sống xã hội, nhằm đảm bảo các giá trị văn hóa được biểu hiện ở 

mức độ cao nhất. 

 rong công trình nghiên cứu Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây 

dựng văn hoá ở nước ta tác giả Hoàng  inh nhấn mạnh về cấu trúc của đời 

sống văn hóa:  
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 ời sống văn hóa là bộ phận của đời sống xã hội, bao gồm các 

yếu tố văn hóa tĩnh tại (các sản phẩm văn hóa vật thể, các thiết 

chế văn hóa) cũng như các yếu tố văn hóa động thái (con người 

và các dạng hoạt động văn hóa của nó). Xét về một phương diện 

khác, đời sống văn hóa bao gồm các hình thức văn hóa hiện thực 

và cả các hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh [50, tr. 268]. 

 ới cái nhìn rộng về đời sống văn hóa, tác giả Nguyễn Hữu  hức 

trong công trình Một số kinh nghiệm quản lý và hoạt động tư tưởng - văn 

hóa quan niệm:  

 ời sống văn hóa được hiểu một cách khái quát là hiện thực sinh 

động các hoạt động của con người trong môi trường sống để duy 

trì, đồng thời tái tạo sản phẩm văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần 

theo những giá trị và chuẩn mực xã hội nhất định nhằm không 

ngừng tác động, biến đổi tự nhiên, xã hội và đáp ứng nhu cầu đổi 

mới, nâng cao chất lượng sống của chính con người [38, tr.35]. 

 ác giả còn có một quan niệm về đời sống văn hóa có nội dung khá 

tương đồng với quan niệm trên: “ ời 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 đẹp, của chuẩn mực giá trị  hân,  hiện, Mỹ, đào thải những biểu hiện 

tiêu cực tha hóa của con người” [37, tr.19]. 

 ần đây tại hội thảo khoa học về “ ời sống văn hóa và môi trường văn 

hóa - lý luận và thực tiễn” (tháng 6/2015), tác giả  inh  hị  ân  hi đưa ra 

quan điểm: không nên hiểu đời sống văn hóa theo nghĩa rộng: đời sống văn 

hóa bao gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến các sản phẩm văn hóa vật 

chất và tinh thần của xã hội vì như vậy khó có thể nghiên cứu thấu đáo. Mặt 

khác nếu hiểu theo nghĩa rộng đó thì chúng ta đã đồng nhất đời sống văn hóa 

với “hoạt động sống”.  o đó, theo tác giả chỉ nên hiểu đời sống văn hóa theo 
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nghĩa hẹp, từ đó tác giả đưa ra cách hiểu: “ ời sống văn hóa là tổng thể 

những hoạt động tinh thần của con người trong thời gian rỗi bao gồm quá 

trình sáng tạo, biểu hiện, truyền bá và thưởng thức những sản phẩm văn hóa, 

nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hoàn thiện của con người” [14, tr.135]. 

Như vậy, theo tác giả đời sống văn hóa được hiểu là những hoạt động nhằm 

thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con người trong những khoảng thời gian rỗi 

khi con người không bị thúc ép, áp lực mà hoàn toàn được thực hiện tự 

nguyện dựa theo sở thích, ý muốn cá nhân của chủ thể.   

Như vậy, với các cách tiếp cận và góc nhìn khác nhau các tác giả đã 

đưa ra những cách hiểu rộng, hẹp khác nhau về khái niệm “đời sống văn 

hóa”.  rong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đồng tình với quan 

niệm của các tác giả đi trước (đặc biệt của hai tác giả Hoàng  inh, Nguyễn 

Hữu  hức):  ời sống văn hóa là một bộ phận của đời sống xã hội, là phức 

thể những hoạt động của con người trong sáng tạo, lưu giữ và hưởng thụ 

những giá trị vật chất và tinh thần nhằm nâng cao chất lượng sống của con 

người và xã hội.  

 hính vì vậy, khi nói đến đời sống văn hóa là đề cập đến một phạm 

vi rộng, bao gồm hầu hết các hoạt động của con người gắn liền với lĩnh vực 

văn hóa: hoạt động sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa, hưởng thụ, giữ gìn, 

bảo tồn và phát huy các sản phẩm văn hóa đó trên cả phương diện tĩnh tại 

(các sản phẩm văn hóa vật thể, các thiết chế văn hóa) và cả phương diện 

động thái (các dạng hoạt động văn hóa của con người).   

1.1.1.3. Đời sống văn hóa cơ sở 

 rong thực tiễn đời sống hiện nay, đi cùng với cụm từ “ ời sống văn 

hóa” xuất hiện các cụm từ đi kèm như: đời sống văn hóa cộng đồng, đời 

sống văn hóa khu dân cư, đời sống văn hóa cơ sở... rong đó, thuật ngữ “ ời 

sống văn hóa cơ sở” đã được sử dụng trong ngành văn hóa từ năm 1982 
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nhưng không phải ai cũng có một quan niệm thống nhất về nó. Ngay từ “cơ 

sở” được sử dụng khá quen thuộc, phổ biến nhưng lại mang nhiều hàm nghĩa 

khác nhau.  ôi khi, “ ơ sở” được hiểu như là những gì cơ bản, là cái gốc, là 

nền tảng căn bản, căn cứ cho một lĩnh vực hoạt động, một tri thức nào đó.  í 

dụ: cơ sở văn hóa  iệt Nam, cơ sở ngành, môn học cơ sở...Ở một hàm nghĩa 

khác,  “ ơ sở” thường gắn liền với một địa điểm, khu vực, địa chỉ...nơi diễn 

ra các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa của cộng đồng. Hoặc “ ơ sở” 

cũng có thể được hiểu là một địa bàn, một đơn vị hành chính, một tổ 

chức,…có cơ cấu hoàn chỉnh ở cấp cuối cùng của một hệ thống. 

Khi xem xét về nghĩa của cụm từ này, một số nhà nghiên cứu đưa ra 

lý giải mang tính cụ thể hơn.  ác giả Hoàng  inh cho rằng: “ ơn vị cơ sở 

là hình thức tổ chức cơ bản của văn hoá.  ó là những cộng dồng dân cư 

liên kết với nhau trong các sinh hoạt vật chất và tinh thần, diễn ra trong đời 

sống hàng ngày [50, tr.269]. 

 hực chất, đơn vị cơ sở là hình thức tổ chức cơ bản của đời sống 

văn hoá.  ó là những cộng đồng dân cư có địa bàn sinh sống ổn 

định, có quan hệ chặt chẽ về kinh tế, văn hoá, 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 [49, tr. 255]. 

 heo tinh thần  ăn kiện  ại hội  ảng lần thứ   thì đơn vị cơ sở được 

cụ thể hóa là nhà máy, công trường, nông trường, lâm trường, đơn vị lực 

lượng vũ trang, công an nhân dân, cơ quan, trường học, bệnh viện, cửa hàng, 

hợp tác xã, làng xã, phường ấp và những cộng đồng xã hội tương đương.  

Như vậy, với cách hiểu như trên mỗi cộng đồng dân cư có địa bàn 

sinh sống ổn định và có tổ chức hành chính thì được coi là một đơn vị văn 

hoá ở cơ sở.  ừ cơ sở ở đây được hiểu như một không gian, địa vực cụ thể 
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nơi diễn ra các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của các tổ chức, đơn vị 

và cộng động cư dân cư trú tại đó.  à do đó “đời sống văn hóa cơ sở” được 

hiểu là toàn bộ những hoạt động của con người diễn ra trong không gian, 

thời gian nhất định gắn liền với một đơn vị, một địa bàn cụ thể với những 

đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế, lịch sử văn hóa.  

Như vậy, thị trấn  ứ Kỳ được coi là một đơn vị cơ sở mà trước hết 

đó là một không gian văn hóa, là địa bàn sinh sống của cộng đồng dân cư 

được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử. Ở đó có những 

hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội đã và đang được diễn ra trải qua không 

gian, thời gian dài của biết bao thế hệ nhằm xây dựng quê hương ngày một 

giàu đẹp.  ồng thời  ứ Kỳ cũng là một đơn vị hành chính cơ sở được 

thành lập từ năm 1997 với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, bao gồm các cơ quan 

quản lý Nhà nước, các cấp lãnh đạo, các tổ chức ban ngành và quần chúng 

nhân dân tham gia và góp phần duy trì ổn định trật tự, nâng cao đời sống 

nhân dân và đưa thị trấn ngày càng phát triển.  

 ó thể nói, đơn vị cơ sở có vị trí hết sức quan trọng trong đời sống 

xã hội nói chung, trong xây dựng và phát triển văn hoá nói riêng vì toàn bộ 

đời sống xã hội chỉ có thể ổn định và phát triển bền vững khi các đơn vị cơ 

sở ổn định và bền vững. 

1.1.1.4. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là tổng hợp những hoạt động của 

các cơ quan làm công tác giáo dục văn hóa nhằm tuyên truyền, giáo dục, 

truyền bá văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa tinh thần 

của nhân dân và xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh tiến bộ trên từng 

địa bàn dân cư. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cũng có nghĩa là xây 

dựng đời sống vật chất và tinh thần phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh [48] 

 rên có sở kế thừa các quan điểm, chủ trương nêu trên, chúng tôi cho 
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rằng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở:  

Xây dựng đời sống văn hóa là tổng thể những hoạt động của các cơ 

quan làm công tác văn hóa cùng sự phối kết hợp của các tổ chức ban 

ngành, đoàn thể ở các cấp, các ngành khác nhau và quần chúng nhân dân 

trên địa bàn nhằm chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đời sống văn 

hóa vật chất và tinh thần trên nhiều lĩnh vực như đạo đức, tinh thần, lối 

sống chuẩn mực...đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của quần 

chúng nhân dân, hướng đến việc xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, 

tiến bộ trên từng địa bàn dân cư, góp phần tăng trưởng kinh tế, giữ gìn an 

ninh trật tự và ổn định đời sống xã hội.  

 rong đó, chủ thể xây dựng  S H cơ sở là các cơ quan quản lý như: 

 ác cấp ủy  ảng, chính quyền, M  Q cùng các tổ chức đoàn thể và quần 

chúng nhân dân.  

 ác hoạt động trong công tác xây dựng  S H ở cơ sở: khai thác, sử 

dụng các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa 

(như tuyên truyền cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giáo dục 

truyền thống...), xây dựng các đơn vị văn hóa (gia đình văn hóa, khu dân cư 

văn hóa, cơ quan, doanh nghiệp văn hóa…), xây dựng nếp sống văn minh 

trong việc tang, việc cưới… 

Mục đích của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng  S H cơ sở 

là tạo tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của quần chúng nhân 

dân, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, cùng nhau làm ăn kinh tế góp phần 

nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh trật tự, hình thành lối  sống văn minh 

tiến bộ và môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành đời sống văn hóa 

mới, con người mới đáp ứng nhu cầu của xã hội, tạo ra những giá trị văn 

hóa tốt đẹp, vững bền.  

1.1.2. Nội dung xây dựng và tiêu chí đánh giá đời sống văn hóa cơ sở 

 ước vào thời kỳ đổi mới, cùng với việc khẳng định “văn hóa là nền 
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tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế - xã hội”,  ảng ta luôn nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo về xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở:  

…làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã 

hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, 

từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con 

người, 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 hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội 

[17, tr.54 - 55]. 

Với mục đích đưa những giá trị văn hóa tới toàn thể nhân dân, nhằm 

giáo dục cho con người phát triển toàn diện, hài hòa cả về thể chất và tinh 

thần, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là làm cho đơn vị cơ sở phát triển 

toàn diện, có đời sống kinh tế vật chất đầy đủ, phong phú, có đời sống văn 

hoá - tinh thần lành mạnh, văn minh, Ngày 12/4/2000   ộ  H   đã ban 

hành Quyết định số 01/2000/Q -  H    về việc ban hành Kế hoạch triển 

khai phong trào  oàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, theo đó 

công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gồm năm nội dung và bảy phong 

trào chủ yếu: 

* Năm nội dung gồm: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính 

đáng, xoá đói giảm nghèo; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; Xây 

dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; 

Xây dựng môi trường văn hoá sạch - đẹp - an toàn; Xây dựng các thiết chế 

văn hóa - thể thao và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - thể thao cơ 

sở [Phụ lục 2] 

* Bảy phong trào gồm: Phong trào “Người tốt, việc tốt, các điển hình 

tiên tiến”; Phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”; Phong trào “Xây dựng 
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làng văn hóa, khu phố văn hóa”; Phong trào “ oàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Phong trào “Xây dựng công sở, doanh 

nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang có nếp sống văn hóa”; Phong trào “ oàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương  ác Hồ vĩ đại”; Phong trào “ ẩy mạnh 

phong trào học tập, lao động sáng tạo” [Phụ lục 2] 

 uy nhiên, trên cơ sở những chỉ đạo chung, tuỳ vào đặc thù của mỗi 

địa phương,     phong trào có thể lựa chọn, đưa ra những định hướng, 

tiêu chí xây dựng  S H ở cơ sở sao cho phù hợp với thực tiễn địa bàn 

nghiên cứu.  ặc biệt  ảng và Nhà nước ta luôn trân trọng và biểu dương 

các tổ chức, địa phương có sự sáng tạo, tìm tòi, đổi mới các hình thức 

hoạt động sao cho phù hợp với trình độ, nhận thức của quần chúng nhân 

dân nhằm đưa nhanh phong trào vào cuộc sống.  ừ năm 2000 đến 2018 

trong quan điểm chỉ đạo,  ảng ta đã có một số thay đổi, bổ sung một số 

phong trào mới cho phù hợp với thực tiễn như: thực hiện Phong trào 

“   KX  S H” gắn với  uộc vận động "Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ  hí Minh" và xây dựng nông thôn mới; xây dựng thị 

trấn đạt chuẩn văn minh đô thị;  uộc vận động " ì người nghèo";  uộc 

vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"…  

 ăn cứ vào thực tiễn xây dựng  S H tại thị trấn  ứ Kỳ cũng như 

trên những quuan điểm chỉ đạo chung của  ảng và Nhà nước ta về công 

cuộc vận động xây dựng  S H, từ góc độ tiếp cận nghiên cứu của đề tài là 

quản lý văn hóa, học viên tập trung phân tích cách xây dựng, ban hành, tổ 

chức thực hiện, triển khai, kiểm tra, giám sát cuộc vận động xây dựng 

 S H trong thực tiễn của các cơ quan quản lý, chỉ đạo cùng với sự tham 

gia của người dân.  o đó, các tiêu chí phân tích được học viên lựa chọn để 

nghiên cứu, bao gồm:  

-  hủ thể xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thị trấn  ứ Kỳ: hệ 

thống tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về văn hóa và lực lượng tham gia là 
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thống tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về văn hóa và lực lượng tham gia là 

cộng đồng dân cư. 

-  ác hoạt động được triển khai trong cuộc vận động xây dựng đời 

sống văn hóa, bao gồm: 

(1) Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo 

(2) Hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn về xây dựng  S H 

(3) Huy động nguồn lực và xây dựng cơ sở vật chất cho các hoạt động 

văn hóa 

(4)  ổ chức các phong trào văn hóa 

(5)  Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng. 

 ây chính là những nội dung nghiên cứu mà học viên sẽ vận dụng 

trong việc tìm hiểu thực trạng xây dựng  S H tại thị trấn  ứ Kỳ ở chương 

2 của luận văn. 

1.1.3. Chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về xây dựng đời 

sống văn hóa 

 ới mong muốn “làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và 

hoạt động xã hội”, trên cơ sở đó đoàn kết xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối 

sống tốt đẹp và xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh, đẩy lùi 

các tệ nạn xã hội,  ảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều văn bản chỉ đạo 

nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách về xây dựng  S H. Một số văn 

bản pháp lý các cấp có thể kể đến, cụ thể như: 

1.1.3.1. Văn bản cấp Trung ương  

Hội nghị lần thứ 5  an  hấp hành  rung ương  ảng khóa     .  ăn 

kiện đã nêu bốn giải pháp cơ bản để xây dựng và phát triển văn hóa: Mở 

cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và 

phong trào  oàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Xây dựng, ban 

hành luật pháp và các chính sách văn hóa.  ăng cường nguồn lực và 

phương tiện cho hoạt động văn hóa. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của  ảng.  
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 hỉ thị số 27-  / W của  ộ  hính trị (khóa     ), trong đó có tập 

trung chỉ đạo công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng đội 

ngũ cán bộ văn hóa, thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh. 

 Kết luận Hội nghị lần thứ 10  an  hấp hành  rung ương  ảng khóa 

 X. Sau khi kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết  rung ương 5 khóa 

     về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa  iệt Nam tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc”,  ảng ta đã đề ra những chủ trương và giải pháp tăng 

cường sự lãnh đạo của  ảng, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và 

phát triển văn hóa trong những năm sắp tới, trong đó có nội dung “ hú 

trọng nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường văn 

hóa lành mạnh, tốt đẹp, phong phú…”.  

Nghị quyết  rung ương 9, khóa X  về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người  iệt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

 rên cơ sở tổng kết Nghị quyết  rung ương 5 khóa      “ ề xây dựng và 

phát triển nền văn hóa  iệt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Hội 

nghị lần thứ 9  an  hấp hành  rung ương  ảng khóa X  đã ban hành Nghị 

quyết số 33-NQ/ W “ ề xây dựng và phát triển văn hóa, con người  iệt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.  ặc biệt, Nghị quyết 

đã nhấn mạnh quan điểm phát triển con người, gắn phát triển văn hóa với 

sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn 

hóa.  ây là quan điểm tiên tiến, khẳng định vị trí chủ thể của nền văn hóa 

không ai khác chính là con người.  on người làm nên văn hóa, con người 

hưởng thụ và giữ gìn văn hóa. 

 Ngoài những chủ trương, đường lối của  ảng, công tác xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở được quy định tại các văn bản pháp lý của Nhà 

nước như Quyết định số 581/Q -  g ngày 06/5/2009 của  hủ tướng 

 hính phủ về việc phê duyệt  hiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020. 
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 hiến lược nhằm cụ thể hoá các quan điểm, đường lối của  ảng về phát 

triển văn 18 hoá, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để từng bước 

thực hiện việc xây dựng nền “văn hoá  iệt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc” trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.  

Ngoài ra, các  ộ, ngành đã ban hành những thông tư hướng dẫn thực 

hiện các nội dung về xây dựng đời sống văn hóa. Những thông tư này đã 

giúp cho các địa phương trong cả nước không bị lúng túng trong triển khai 

thực hiện, cụ thể như:  

 hông tư số 12/2011/  -  H   L ngày 10/10/2011 của  ộ  ăn 

hóa  hể thao và  u lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, 

hồ sơ công nhận  anh hiệu “ ia đình văn hóa”; “ hôn văn hóa”, “Làng 

văn hóa”, “ ản văn hóa”, “ ổ dân phố văn hóa” và tương đương. 

  hông tư số 17/2011/  -  H   L ngày 02/12/2011 của  ộ  ăn 

hóa  hể thao và  u lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục 

xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.  

 hông tư số 04/2011/  -  H   L ngày 02/12/2011 của  ộ  ăn 

hóa  hể thao và  u lịch Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội.  

 hông tư số 02/2013/  -  H   L ngày 24/01/2013 của  ộ  ăn 

hóa  hể thao và  u lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục 

xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “ hị trấn đạt chuẩn 

văn minh đô thị”.  

 hông tư số 08/2014/  -  H   L ngày 24/9/2014 của  ộ  ăn 

hóa  hể thao và  u lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét 

và công nhận “ ơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “ ơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“ oanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.  

 hông tri số 10/  r-MTTW-    ngày 08/7/2016 của  an  hường 

trực Ủy ban  rung ương M  Q  iệt Nam về Hướng dẫn thực hiện cuộc 
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vận động “ oàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

 Như vậy, có thể thấy pháp luật đã rất quan tâm đến vai trò của xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở từ đó tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện, áp 

dụng ở nước ta hiện nay. Những văn bản pháp lý này đã khẳng định quan 

điểm nhất quán của  ảng và Nhà nước ta trong vấn đề xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở, giúp cho việc triển khai thực hiện những nội dung về xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở ở nước ta một cách hoàn thiện hơn.  

1.1.3.2. Văn bản của tỉnh Hải Dương  

 rên cơ sở các văn bản của  ảng, Nhà nước cấp trung ương, tỉnh 

Hải  ương đã tiếp thu, ban hành các văn bản định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện đảm bảo nguyên tắc tuân thủ sự hướng dẫn của cấp trên, áp dụng 

linh hoạt, phù hợp với địa phương: 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải  ương ban hành Quyết định số 

34/2009/Q -U N , ngày 12/11/2009 Về việc ban hành Quy chế công 

nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “làng văn hóa”, “Khu dân cư văn 

hóa” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 956/U N -K , ngày 

03/7/2009 Về việc hỗ trợ phòng học kiên cố và Nhà văn hóa thôn, khu dân 

cư; Quyết định số 1167/Q -U N , ngày 19/5/2015 Quyết định về việc 

thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hải Dương; Quyết định số 2485/Q -

U N , ngày 12/9/2016 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hải Dương;  

 an chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hải 

 ương, ban hành Hướng dẫn số 96/H -   , ngày 22/6/2011 Hướng dẫn 

nội dung thang điểm chấm công nhận danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa 

hàng năm và làng, khu dân cư văn hóa truy trì phát huy danh hiệu; Hướng 

dẫn số 157/H -   , ngày 18/2/2016 Hướng dẫn công nhận “Cơ quan đạt 

chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn 
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văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Hướng dẫn số 01/H -    ngày 

05/2/2012 Hướng dẫn tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận danh hiệu 

“Làng văn hóa” năm 2011; công văn số 522/   -VPTT”, ngày 

24/4/2017 Về việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa. 

 Sở  ăn hóa,  hể thao và  u lịch tỉnh Hải  ương, đã banh hành 

công văn số 892/S H   L-    , ngày 18/4/2014 Về việc hướng dẫn 

xây dựng một số sân thể thao cấp phường, xã, thôn của các huyện, thị xã, 

thành phố. 

  Ủy ban M  Q và Sở  ăn hóa,  hể thao và  u lịch đã ban hành 

chương trình phối hợp số 02/ trPH-MTTQ-S H  & L, ngày 5/6/2012 

Chương trình 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” trong 

giai đoạn mới. 

1.1.3.3. Văn bản của huyện Tứ Kỳ 

 an  hường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 06-Q /HU 

ngày 21/2/2011  ề việc thành lập  an  hỉ đạo  “ iếp tục xây dựng làng 

văn hóa và gia đình văn hóa trên địa bàn huyện  ứ Kỳ giai đoạn 2011-

2015”. 

 an chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

huyện  ứ Kỳ đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-    ngày 12/10/2012 Kiểm 

tra kết quả phấn đấu xây dựng danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2012 và kết 

quả khắc phục những hạn chế đã được nhắc nhở năm 2011; Kết quả duy 

trì, phát huy danh hiệu “Làng văn hóa” 03 năm liền (Giai đoạn 2009-

2011); 05 năm lần 1 và 05 năm lần 2 (Giai đoạn 2007-2011). 

 ơ quan thường trực ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện  ứ 

Kỳ đã ban hành  ông văn số17/  -NN ngày 12/9/2015 về việc Tổng kết 5 

năm (2011-2015) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 
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Ủy ban nhân dân huyện  ứ Kỳ, ban hành Quyết định số 2954/Q -

U N , ngày 08/10/2018 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tứ Kỳ. 

 an chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

huyện  ứ Kỳ đã ban hành  áo cáo số 05/BC-    ngày 31/12/2015 Báo 

cáo đánh giá  kết quả thực hiện phong trào“TD ĐKXD ĐSVH” trên địa 

bàn huyện Tứ Kỳ. 

Như vậy chúng ta có thể thấy, mặc dù chưa có luật về xây dựng đời 

sống văn hóa, nhưng  ảng và Nhà nước ta đã đánh giá công tác này là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng toàn diện nền văn hóa  iệt 

Nam.  ừ đó,  ảng đã có những chủ trương đúng đắn, cụ thể; Nhà nước các 

cấp đã ban hành những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để triển khai thực hiện 

tại các địa phương trên cả nước.  ác địa phương, trong đó có huyện  ứ Kỳ, 

tỉnh Hỉ  ương cũng đã bám sát những chỉ đạo đó để tổ chức thực hiện tại 

địa phương. 

1.2. Khái quát về thị trấn  ứ Kỳ, huyện  ứ Kỳ, tỉnh  ải Dương 

1.2.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 

 hị trấn  ứ Kỳ nằm về phía đông nam tỉnh Hải  ương, trung  tâm 

thị trấn ở vào 20
o
50

’
 độ vĩ  bắc, 106

o
20

’ 
 kinh đông, cách trung tâm thành 

phố Hải  ương 16km.  iện tích tự nhiên 490,2 ha, tổng số hộ là 2.368 hộ 

với 7422 nhân khẩu (tháng 3/2019), mật độ 1.373 người/km2, phía bắc giáp 

xã  ông Kỳ, phía tây giáp xã Quang Khải, phía tây bắc giáp xã Quang 

Phục.  hị trấn  ứ Kỳ có tỉnh lộ 391 và đường 392 chạy qua, cùng với đó là 

02 hệ thống sông” bắc Hưng Hải và kênh  7, thuận lợi cho việc lưu thông 

hàng hóa và tưới tiêu cho sản xuất [3, tr.12 - 13]. 

Nằm ở vùng châu thổ sông Hồng, lại ở gần biển, khí hậu thị trấn 

mang đậm tính chất của vùng nhiệt đới gió mùa, có hai mùa tương đối rõ 

rệt là mùa nóng và mùa lạnh. Hằng năm, mùa nóng bắt đầu từ tháng 5 đến 
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tháng 10, mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4; nhiệt độ trung bình là 

23 độ  , lượng mưa trung bình là 1.500 - 1.600 mm. 

 ới điều kiện đất đai, khí hậu tương đối thuận lợi mảnh đất nơi đây 

đã sớm thu hút những con người về đây mở đất lập làng, mở mang giao 

thông đi lại, xây dựng đời sống kinh tế văn hóa, gắn kết với nhau, tạo nên 

truyền thống đoàn kết, tương thân thương ái cùng nhau lập nên những làng 

quê trù phú như ngày nay.  

1.2.2. Lịch sử hình thành thị trấn Tứ Kỳ  

Thị trấn Tứ Kỳ nằm ở trung tâm của huyện Tứ Kỳ, là trung tâm văn 

hóa, kinh tế, chính trị của huyện. Là một vùng quê có lịch sử văn hóa 

truyền thống lâu đời và có truyền thống cách mạng vẻ vang, là một trong 

những cái nôi cách mạng của huyện Tứ Kỳ. 

Tuy mới thành lập được 21 năm (1997 - 2018) nhưng mảnh đất và 

con người nơi đây đã có lịch sử hàng ngàn năm, gắn liền với sự hình thành 

và phát triển của địa bàn và khu dân cư huyện Tứ Kỳ. Mảnh đất này từ thời 

xa xưa là biển cả sau đó phù sa sông Hồng, sông  hái  ình bồi tụ, tạo 

thành vùng đầm lầy có nhiều cây cối, chim muông, tôm cá, rất hoang sơ. 

Trải qua quá trình di cư của người Việt cổ, đến đời  ua Hùng thứ 6, những 

ngư dân đầu tiên đã về đây đánh bắt thủy sản, sau đó trồng lúa nước, dựng 

lều trại để sinh tồn. Cuộc mưu sinh do phải đấu tranh với thiên tai, giặc dã 

đã sớm gắn bó những người con của mảnh đất Tứ Kỳ lại với nhau lập thành 

xóm, thành làng. Ngôi làng đầu tiên được thành lập với tên gọi là La  rang, 

sau đổi là  hượng La, và sau được đổi thành La  ỉnh (tên Nôm gọi là làng 

Yên).  iếp đó là làng An Nhân (tên gọi không có gì thay đổi). Cả hai làng 

(xã) này đều nằm trong tổng Toại An, phủ Tứ Kỳ, tỉnh Hải  ương, là hai 

xã lớn và đông dân nhất của Tứ Kỳ (phủ Tứ Kỳ năm 1945 có 8 tổng với 77 

xã thôn, có 10 xã lớn và đông dân).  

 háng 4 năm 1946, Quốc hội  nước Việt Nam  ân chủ Cộng hòa 
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thông qua Hiến pháp và Sắc lệnh số 63 về việc tổ chức bộ máy chính quyền 

cơ sở. Từ đây bốn xã cũ: La  ỉnh, An Nhân,  oại An và Hữu Hiền (xã Hữu 

Hiền có ba thôn: Nhân Lý, Kim  ới và Hiền Sĩ) lập thành liên xã  hí 

Minh, sau là xã  hí Minh. Xã  hí Minh gồm sáu thôn: An Nhân, La  ỉnh, 

Toại An, Nhân Lý, Hiền Sĩ và Kim  ới. Phủ Tứ Kỳ gọi là huyện Tứ Kỳ.  

 háng 6 - 1956 xã  hí Minh được tách thành hai xã  ông Kỳ và  ây 

Kỳ. Xã  ông Kỳ gồm hai thôn An Nhân và  oại An, xã  ây Kỳ gồm bốn 

thôn: La  ỉnh, Nhân Lý, Kim  ới và Hiền Sĩ.  

Từ tháng 11 năm 1997 thị trấn Tứ Kỳ được thành lập theo Nghị định 

76/CP của  hính phủ từ 2 thôn: La  ỉnh thuộc xã  ây Kỳ và An Nhân 

thuộc xã  ông Kỳ.  ến tháng 4/2010 theo Quyết định số 876/Q  - UBND 

ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hải  ương, từ hai thôn An Nhân và thôn 

La Tỉnh của thị trấn được chia tách thành 4 khu dân cư: La  ỉnh Bắc, La 

Tỉnh Nam, An Nhân  ông, An Nhân  ây. 

  ó thể thấy rằng, từ trang trại đến làng xã rồi trở thành thị trấn với 

4 khu dân cư là một chặng đường dài hàng ngàn năm với bao biến cố thăng 

trầm của lịch sử gắn liền với đất và người thị trấn Tứ Kỳ [3, tr.12 -13]. 

1.2.3. Đặc điểm tình hình dân cư, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội 

* Đặc điểm tình hình dân cư - đời sống kinh tế  

 ũng  như bao vùng quê khác,  ứ Kỳ có lịch sử hình thành và phát 

triển trong suốt một thời gian dài.  rải qua biết bao thăng trầm mảnh đất và 

con người nơi đây đã có nhiều đổi thay. Hàng ngàn năm trước đây, mảnh 

đất này dân cư còn thưa thớt. Những con người đầu tiên đến khai phá lập 

nghiệp. Quá trình phát triển nội tại và quá trình nhập cư, đất hoang thu hẹp 

dần, cánh đồng mở rộng ra, xóm làng ngày càng đông đúc, ấm cúng.  

 ới truyền thống anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, cần cù, 

sáng tạo trong lao động, sản xuất; đoàn kết, thủy chung, nhân dân  ứ Kỳ 

đã tạo dựng cho mình một đời sống kinh tế, văn hóa phong phú với nhiều 
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phong tục tập quán, bản sắc văn hóa tốt đẹp còn lưu truyền, gìn giữ cho 

đến ngày nay.  

Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên ban tặng, người dân  ứ 

Kỳ đã nhanh chóng nắm bắt, tận dụng để phát triển các ngành nghề như: 

nghề trồng lúa, trồng hoa màu, đánh bắt thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia 

cầm cùng các nghề phụ như mây tre đan, nghề chạm bạc, nghề mộc, rèn, 

máy khâu, khăn xếp, sơn, vàng mã, mũ, bún bánh…  rong các ngành nghề 

kể trên, trước năm 2000 nông nghiệp vẫn chiếm chủ đạo với lao động thủ 

công tự túc, tự cấp là chủ yếu. Khi đất phù sa bồi đắp, vùng đầm lầy dần trở 

thành những khu đồng có thể cấy lúa, người dân  ứ Kỳ đã nhanh chóng 

khai khẩn đất hoang, san cao lấp trũng, thau chua rửa mặn và đào đắp hàng 

triệu mét khối đất để làm thủy lợi, đắp bờ vùng, bờ thửa, đào mương, khơi 

ngòi, đắp đê, chống hạn, chống lụt khắc phục những khó khăn để tạo nên 

những cánh đồng trù phú.  

 ầu thế kỷ XX, thị trấn Tứ Kỳ từ đói nghèo, lạc hậu, năng suất lúa 

cả năm chỉ đạt trên 2 tấn thóc/ha gieo trồng, đến những năm 50 của thế kỷ 

XX, nhờ có cuộc các mạng khoa học kỹ thuật, năng suất lúa đã đạt 5 tấn/ha 

gieo trồng và đến cuối thế kỷ XX thì tiến bộ vượt bậc, đạt 10 tấn/ha/ năm. 

 ầu thế kỷ XX , trên địa bàn thị trấn không còn hộ đói, không còn nhà 

tranh tre, nhiều gia đình trở nên giàu có. 

 ên cạnh nghề trồng lúa, người dân thị trấn còn năng động làm thêm 

nghề phụ, mỗi làng đều có một nghề truyền thống: 

Làng An Nhân từ lâu đã có nghề mây tre đan.  ừ người già đến trẻ 

nhỏ đều biết đan lát rổ, rá, nong, nia, thúng, đó, cót...Nhiều người có tay 

nghề cao, hàng hóa đem bán nổi tiếng trong khu vực.  rong các phiên chợ 

Yên, người An Nhân thường làm chủ mặt hàng này. Hiện này, nghề này vẫn 

duy trì và trở thành một trong 4 làng nghề truyền thống của huyện Tứ Kỳ. 

Làng La  ỉnh, vào thời Lê  hánh  ông, ở làng  hượng, tổng  ồng 



28 

 

Sâm, phủ Kiến Xương, tỉnh  hái  ình (nay là thôn  hượng  ia, xã Hồng 

 hái, huyện Kiến Xương, tỉnh  hái  ình) có ông Nguyễn  ông đến làng 

La Tỉnh truyền nghề chạm bạc. Nghề này tồn tại đến giữa cuộc kháng chiến 

chống Pháp (1950) thì mai một rồi thất truyền. 

Ngoài ra, ngay từ khi thành lập làng xã, dòng sông  ứ Kỳ đã đóng 

vai trò là huyết mạch giao thông của vùng, là nơi giao lưu kinh tế, buôn bán 

tấp nập của người dân các làng xã.  ến đò  ạn, chợ Yên, xóm  ến đã trở 

thành nơi buôn bán đông đúc với nhiều mặt hàng như trâu, bò, lợn, gà, 

thóc, gạo, tre, gỗ…và nhiều quà bánh thu hút đông đảo nhân dân trong khu 

vực đến họp.  

Với sự nỗ lực phấn đấu của  ảng bộ, chính quyền và nhân dân, đời 

sống kinh tế của người dân  ứ Kỳ đã có nhiều thay đổi với sự đa dạng các 

ngành nghề. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế bình 

quân trong giai đoạn 2010 - 2015 đạt 6,5%.  ơ cấu kinh tế: dịch vụ 39%; 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 38%; nông nghiệp 23%. Thu  nhập bình 

quân theo đầu người đạt 20,1 triệu đồng/người/năm [43, tr.5].  ên cạnh các 

nghề truyền  thống, trên địa bàn thị trấn có nhiều doanh nghiệp, công ty thu 

hút trên 1000 công nhân với mức thu nhập khá, đóng vai trò quan trọng 

trong sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế ở địa phương và có 

sức lan tỏa ra những vùng quê khác.  

Với quá trình đô thị hóa phát triển mạnh mẽ, giao thông thuận tiện, 

lại là vị trí trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện nên thị trấn Tứ Kỳ phát 

triển mạnh về dân số do số người nhập cư từ các nơi đến, trong đó, tập 

trung khá đông các cán bộ, công chức nhà nước với nghề nghiệp khá ổn 

định, nhiều mặt hàng kinh doanh được phát triển với hàng trăm hộ kinh 

doanh cá thể, đời sống kinh tế phát triển, do đó, nhu cầu hưởng thụ văn hóa 

của nhân dân cũng được nâng lên. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có nhiều 

doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực may mặc, thủ công, vật liệu 
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xây dựng đã thu hút một lượng lao động lớn tại địa phương với mức thu 

nhập khá.  ặc biệt, thị trấn có 02 chợ: chợ Yên và chợ An Nhân với trên 

100 hộ tham gia buôn bán với nhiều mặt hàng đa dạng.  ên cạnh đó, với 

3,25 km đường tỉnh lộ 391 chạy qua thị Trấn Tứ Kỳ là điều kiện thuận lợi 

cho trên 500 hộ dân kinh doanh đủ các loại mặt hàng ở hai bên dãy phố, 

góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao mức thu 

nhập bình quân của nhân nhân, phát triển kinh tế của địa phương và có sức 

lan tỏa ra các địa phương khác.  

Hiện nay, theo số liệu thống kê tính đến tháng 3 năm 2019 , thị trấn Tứ 

Kỳ có 4 khu dân cư với tổng số hộ dân trên địa bàn là: 2368, với 7422 nhân 

khẩu.  hành phần dân cư khá đa dạng ở các thành phần lứa tuổi, giới tính, 

trình độ văn hóa với các ngành nghề khác nhau.  rong đó số hộ sản xuất nông 

nghiệp là: 1.200 hộ, chiếm gần 50%, số hộ còn lại làm công nghiệp, thương 

mại và dịch vụ. Tổng số người trong độ tuổi lao động là 4.300 người, trong đó 

lao động nông nghiệp là 2.100 người (chiếm 44%), một bộ phận nhân dân làm 

tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, thương mại, dịch vụ và buôn bán nhỏ lẻ, 

một bộ phận là cán bộ, công chức (chiếm 56%) [45, tr.2]. 

Với sự thay đổi về đường lối, chủ trương, chính sách và kinh tế, trong 

những năm qua đời sống của người dân thị trấn Tứ Kỳ đã có nhiều khởi sắc. 

 ặc biệt đây là là trung tâm giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của 

huyện Tứ Kỳ, có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội, có tuyến đường tỉnh lộ 391 nối liền các trung tâm kinh tế đang phát 

triển.  ặc biệt  từ năm 2015 đến nay, thị trấn Tứ Kỳ đã cơ bản đặt tên ngõ, 

đánh số nhà các tuyến đường chính tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu 

cũng như phát triển kinh tế xã hội. Người dân  ứ Kỳ ngày một năng động, 

nhanh chóng tiếp thu những cái mới, phát huy những lợi thế của mình để 

vươn lên trở thành một trong những vùng đất phát triển của tỉnh Hải  ương.  
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* Đời sống văn hóa xã hội  

 ó thể nói, đời sống văn hóa chính là bộ mặt của địa phương, phản 

ánh những bước thăng trầm của cuộc sống nơi đây. Từ xa xưa, người dân 

thị trấn sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, mặc dù ở khác xóm, khác 

làng, khác nhau về kinh tế, học vấn và địa vị, nhưng nhìn chung mọi người 

đều đoàn kết, gắn bó, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương và tạo 

nên những nét đẹp truyền thống vô cùng quý báu của người thị trấn, đó là: 

truyền thống lao động cần cù; truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái; 

truyền thống hiếu học; truyền thống chống giặc ngoại xâm, chống áp bức, 

bóc lột. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc,  ảng và Nhà nước đã 

phong tặng và truy tặng danh hiệu cho17 Mẹ Việt Nam anh hùng, ghi danh 

152 liệt sỹ, 93 thương binh, 51 bệnh binh, 21 người bị nhiễm chất độc hóa 

học, 01 cán bộ lão thành cách mạng và 08 cán bộ tiền khởi nghĩa trên dịa 

bàn  hị Trấn. 

Về đời sống văn hóa tín ngưỡng- tôn giáo: Người dân thị trấn Tứ Kỳ 

chủ yếu là người Kinh, theo đạo Phật, chỉ có vài hộ gia đình là người Hoa, 

gần chục hộ gia đình theo đạo  in lành.  rên địa bàn thị trấn có 15 cơ sở 

thờ tự: đình, chùa, miếu.  ác cơ sở tín ngưỡng tôn giáo là nơi sinh hoạt văn 

hóa chung của cộng đồng, là nơi thể hiện sự tưởng niệm và tôn vinh của 

người dân với những người có công với dân với nước và hơn hết đó là nơi 

con người được giải tỏa những căng thẳng, lo âu của cuộc sống thường 

nhật. Trong những năm vừa qua, UBND thị trấn Tứ Kỳ đã đầu tư và nâng 

cấp nhiều cơ sở tâm linh tín ngưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân.  

Làng An Nhân xây dựng được 10 công trình gồm: 02 ngôi đình (đình 

 am  hôn, đình  hạ), 04 ngôi chùa (chùa  ất, chùa  hượng, chùa Hạ, chùa 

Cầu), 04 ngôi miếu (miếu Cầu, miếu Triền, miếu  hượng và miếu Hạ). 

Làng La  ỉnh xây dựng được 05 công trình gồm: 02 ngôi đình (đình 

Long, đình Sặt), 01 chùa (chùa  iên Khánh), và 02 ngôi miếu (miếu Xoài, 

miếu  ống Ốc). 
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 rong các công trình trên, đình làng La  ỉnh là là to đẹp hơn cả.  ình 

thờ 3 vị thành hoàng đều là nhân thần.  ác công trình tôn giáo, tín ngưỡng 

trên rất tiếc đã bị tàn phá trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chỉ còn lại 

miếu Xoài, miếu  ống Ốc và một số đồ cổ còn sót lại. Ngày nay, các công 

trình như đình, chùa, miếu đã được nhân dân khôi phục lại to đẹp hơn xưa, là 

nơi sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng không chỉ cho nhân dân trên địa bàn thị 

trấn mà còn cho cả một số nhân dân các địa phương khác. Ngoài ra, trong 

mỗi gia đình đều có bàn thờ cúng tổ tiên và những người có công với quê 

hương, đất nước.  

UBND thị trấn Tứ Kỳ luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, 

coi trọng giáo dục toàn diện góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, 

nhân tài.  rong những năm qua quỹ khuyến học, khuyến tài từ các dòng họ, 

các tổ chức đoàn thể luôn được chú trọng. Ở thị trấn đều có đầy đủ các cấp 

học từ mầm non cho đến tiểu học và các trường trung học cơ sở, trung học 

phổ thông.  

Phong trào thể dục thể thao, văn nghệ được tổ chức thường xuyên 

trong các khu dân cư.  ới phương châm “khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc” nhiều hoạt động thể thao được tổ chức và đầu tư cơ sở vật chất.  ào 

các dịp lễ lớn các hội thi, hội diễn được tổ chức với sự tham gia, hưởng ứng 

đông đảo của quần chúng nhân dân trên địa bàn tạo sự lan tỏa sâu rộng.  

Nhìn chung, trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của địa 

phương phát triển khá mạnh mẽ, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể 

thao được quan tâm và đạt những kết quả rất quan trọng, góp phần nâng 

cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. 

1.2.4. Vai trò của xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đối với người dân thị 

trấn Tứ Kỳ 

 uộc vận động “   KX  S H ở khu dân cư” được phát động từ 

năm 2000 đến nay đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn huyện, 
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được đông đảo các tầng lớp dân cư, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ 

chức thành viên nhiệt tình hưởng ứng.  

 ứ Kỳ là một thị trấn trung tâm của huyện  ứ Kỳ nơi diễn ra các sự  

kiện văn hóa chính trị văn hóa trọng đại.  hính vì vậy, hơn bao giờ hết 

công cuộc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở đây luôn luôn được chú 

trọng và đề cao, đem lại những lợi ích thiết thực góp phần ổn định chính trị, 

nâng cao đời sống kinh tế, xây dựng môi trường sống lành mạnh, tạo nền 

nếp trong quần chúng nhân dân.  

* Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở góp phần ổn định chính trị, an 

ninh trật tự 

Cuộc vận động    KX  S H ở khu dân cư đã góp phần làm lành 

mạnh môi trường xã hội, thúc đẩy phong trào “ oàn dân tham gia bảo vệ 

an ninh Tổ quốc”. 

Hàng năm, thường trực MTTQ thị trấn và các khu dân cư luôn được 

thông tin đầy đủ về chủ trương, chính sách pháp luật của  ảng và Nhà 

nước.  ác thông tin được cập nhật, công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của  ảng và 

Nhà nước được đẩy mạnh.  o đó, tinh thần đoàn kết dân chủ được phát 

huy. Cộng đồng dân cư chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị ổn định. Phong trào 

“ oàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai tới các khu dân cư.  ể 

tổ chức triển khai kế hoạch, các khu dân cư đã ký cam kết thực hiện phong 

trào và thành lập tổ an ninh tự quản, có quy chế, kế hoạch và hoạt động cụ 

thể.  ác tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc trộm cắp giảm, văn hóa đồi 

trụy được ngăn chặn kịp thời, tệ nạn ma túy, mại dâm được hạn chế.  

 ới vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, 

những năm qua,  ông an  hị Trấn đã chủ động tham mưu với cấp ủy  ảng, 

chính quyền chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 
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chính sách của  ảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chính sách giải 

phóng mặt bằng, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh  ổ quốc chỉ phát huy được hiệu quả khi 

các tổ chức đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân tự giác tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự. Nhận thức rõ điều đó, lực lượng  ông an đã chủ 

động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị 

trường học đóng trên địa bàn, tăng cường vận động nhân dân tích cực tham 

gia phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa chấn 

áp tội phạm và tệ nạn xã hội 

 ên cạnh đó  ông an  hị Trấn đã thường xuyên tham mưu cho cấp 

ủy, chính quyền phường, thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị, rà 

soát đánh giá, kiện toàn tổ chức nâng cao hiệu quả của lực lượng bảo vệ cơ 

quan doanh nghiệp, bảo vệ Khu dân cư. Rà soát lại địa bàn, củng cố các 

điểm tuần tra nhân dân ở các khu dân cư.  hực hiện tốt công tác nắm bắt 

tình hình nội bộ nhân dân nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ liên gia, tổ 

hòa giải để kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn bức xúc trong nội 

bộ nhân dân, nhất là mâu thuẫn phát sinh trong giải phóng mặt bằng triển 

khai thực hiện các dự án, không để xảy ra mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp 

kéo dài. 

 ể tổ chức triển khai kế hoạch, các khu dân cư đã ký cam kết thực 

hiện phong trào và thành lập tổ an ninh tự quản, có quy chế, kế hoạch và 

hoạt động cụ thể.  ác tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc trộm cắp giảm, 

văn hóa đồi trụy được ngăn chặn kịp thời, tệ nạn ma túy, mại dâm được 

hạn chế.  

Từ những việc làm trên đã tạo được sự đoàn kết gắn bó tình làng 

nghĩa xóm, dòng họ nâng cao; ý thức trách nhiệm trong cán bộ nhân dân 

được củng cố; nếp sống, kỷ cương tôn trọng pháp luật ở cộng đồng dân cư 

được nâng lên một cách rõ rệt..  
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* Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở góp phần tăng trưởng kinh tế, 

nâng cao mức sống của người dân 

Tại thị trấn Tứ Kỳ, cuộc vận động    KX  S H ở khu dân cư 

với sự tham mưu của các cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các tổ 

chức thành viên đã vận động nhân dân giúp nhau phát triển sản xuất, 

chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ 

thuật giúp đỡ về giống, vốn kinh nghiệm sản xuất.  

M  Q và các tổ chức thành viên như Hội nông dân, hội phụ nữ, 

đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng 

cho các hộ hội viên, đoàn viên được vay vốn để đầu tư sản xuất. Vận động 

từ nội bộ đoàn viên, hội viên giúp nhau giống vốn với giá trị hàng chục tỷ 

đồng góp phần giải quyết việc làm.  uộc vận động tiếp tục khơi dậy mạnh 

mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau ở các hội liên gia tự quản tại các 

khu trong thị trấn.  ùng với sự quan tâm đầu tư của  ảng, nhà nước thông 

qua chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, thì sự giúp đỡ trực tiếp của 

nhân dân tại cộng đồng là rất lớn. Nhiều tổ chức, cá nhân có cách làm thiết 

thực như giúp đỡ ngày công, con giống, cây trồng, giúp đỡ về vốn, về kỹ 

thuật chăn nuôi, trồng trọt, về giới thiệu việc làm... đã góp phần giải quyết 

việc làm cho hàng trăm lao động mỗi năm.  ừ phong trào giúp nhau giống 

vốn để phát triển kinh tế đã xuất hiện ngày càng nhiều các hộ sản xuất kinh 

doanh giỏi.  

 oàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế nên đời sống của nhân dân 

được nâng  lên rõ rệt, bộ mặt thị trấn ngày càng được đổi  mới, cơ sở hạ 

tầng ngày một khang trang, sạch đẹp. Tỷ lệ hộ giàu ngày càng tăng, hộ 

nghèo ngày càng giảm”: Năm 2002 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 17.5 % thì đến 

cuối năm 2012 chỉ còn 7.3 % và đến nay giảm còn 5.2% theo tiêu chí mới 

[43, tr.2]. 
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* Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở góp phần xây dựng con người và 

môi trường văn hóa 

 ó thể nói, đây là cuộc vận động có quy mô rộng lớn nhằm phát 

huy tối đa tính tích cực, chủ động của nhân dân ở từng khu dân cư, tư 

tưởng đại đoàn kết đã xuyên suốt mục tiêu, nội dung và cách tiến hành 

cuộc vận động.  ại đoàn kết cũng đã thể hiện bằng sự phối hợp và thống 

nhất hành động giữa các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền. Qua 

việc tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các khu dân cư trên toàn thị trấn, 

đã cho thấy quá trình thực hiện nội dung cuộc vận động đã trở thành quá 

trình tự quản ở cộng đồng dân cư, có thể nhận rõ các hiệu quả thiết thực, 

tiến bộ cụ thể và trách nhiệm của chính quyền. 

Phong trào    KX  S H được triển khai thực hiện trong những 

năm qua đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của 

cộng đồng dân cư nơi đây, 

Trong những năm qua, khi cuộc vận động    KX  S H tại các 

khu dân cư được triển khai thực hiện, các phong trào được đẩy mạnh góp 

phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lạnh mạnh, phong phú, giữ gìn 

và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phong trào xây dựng gia đình văn 

hóa, khu dân cư văn hóa được các khu trên địa bàn thị trấn duy trì giữ vững 

và phát huy đã đưa tỷ lệ các hộ gia đình văn hóa qua các năm tăng cao.  ác 

hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở các khu dân cư 

trở nên sôi động và trở thành hoạt động thường niên góp phần nâng cao sức 

khỏe, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong một tổ 

chức, giữa những người dân trong một khu dân cư và tạo sự giao lưu hợp 

tác giữa các khu dân cư. Phong trào hưởng ứng Cuộc vận động “Lành 

mạnh hóa việc cưới, việc tang” được triển khai rộng khắp tới các khu và 

các tầng lớp nhân dân trong toàn thị trấn. Phong trào ông bà cha  mẹ mẫu 

mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền, phong trào người lớn gương mẫu, trẻ 
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em chăm ngoan đã trở thành phong trào sâu rộng... 

Cuộc vận động đã có tác động tích cực trong việc đảm bảo  vệ sinh 

môi trường nâng cấp cải tạo đường làng ngõ xóm, đánh số nhà, thắp điện 

đường đến từng ngõ xóm... Cuộc vận động    KX  S H ở khu dân cư 

đã góp phần đẩy mạnh việc giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan, thúc đẩy 

các phong trào “ oàn dân tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh - 

sạch - đẹp”, phong trào bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện ở các 

khu, các đoàn thể.  ặc biệt, từ năm 2010  hị Trấn đã thành lập được Tổ 

thu gom rác thải tai các Khu dân cư với sự tham gia của các hộ dân ngày 

một tăng theo từng năm. 

 ó thể nói, phát triển đời sống văn hóa không những đáp ứng nhu 

cầu tinh thần mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội; bên 

cạnh đó còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong 

giai đoạn mới.  rong hơn một thập kỷ qua, thực hiện chủ trương của  ảng, 

phong trào “ oàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhiều hoạt 

động xây dựng, phát triển đời sống văn hóa đã được triển khai và trở thành 

phong trào sâu rộng trong đời sống xã hội.  ên cạnh những thành tựu, kết 

quả đạt được vẫn còn những hạn chế, bài học kinh nghiệm và những vấn đề 

đặt ra trong công tác xây dựng, phát triển đời sống văn hóa cộng đồng hiện 

nay.  ặc biệt cùng với việc thực hiện chiến lược phát triển nông thôn giai 

đoạn 2011-2020, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, đời sống văn hóa ở nông thôn đang đứng trước những thuận lợi cơ bản 

cũng như những thách thức.  ì vậy, nâng cao đời sống văn hóa ở khu vực 

nông thôn vừa nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa có 

tính định hướng chiến lược lâu dài về phát triển nền văn hóa mới. 

  iểu kết 

 ới mục đích xác lập cơ sở lý thuyết làm căn cứ, nền tảng cho quá 
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trình nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn xây dựng  S H trên địa bàn thị trấn 

 ứ Kỳ trong chương 1 của luận văn, học viên đã tìm hiểu cơ sở lý luận về 

xây dựng  S H như: nghiên cứu một số khái niệm liên quan đến đề tài 

(văn hóa, đời sống văn hóa, đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở); tìm hiểu các văn bản chỉ đạo của  ảng và Nhà nước trong cuộc 

vận động    KX  S H, từ đó xác định nội dung xây dựng  S H cơ 

sở, xác định tiêu chí nghiên cứu về thực trạng xây dựng  S H tại địa bàn 

nghiên cứu.  

 ồng thời, để làm rõ thực trạng xây dựng  S H tại  ứ Kỳ, học 

viên đã nghiên cứu, tìm hiểu về vị trí địa lý, lịch sử hình thành và phát 

triển, đặc điểm tình hình dân cư, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thị 

trấn qua các giai đoạn lịch sử.  ó thể thấy rằng, mặc dù thị trấn mới được 

hình thành trong 21 năm (1997 - 2018) nhưng từ lâu  ứ Kỳ đã là nơi quần 

cư của người  iệt với những con người chăm chỉ, luôn cần cù, nỗ lực 

vươn lên trong công cuộc xây dựng và phát triển.  ới truyền thống văn 

hóa quý báu đó, hiện nay,  ứ Kỳ đã vươn lên và trở thành trung tâm kinh 

tế, văn hóa, xã hội của huyện  ứ Kỳ.  

 ó thể nói, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở là một chủ trương lớn 

của  ảng và Nhà nước ta, được thực hiện sâu rộng trong phạm vi toàn 

quốc.  rong những năm qua, phong trào này đã được sự quan tâm của 

các cấp uỷ  ảng, chính quyền huyện  ứ Kỳ cũng như sự hưởng ứng của 

người dân trên địa bàn.  iều đó đã góp phần ổn định chính trị, tăng 

trưởng kinh tế, xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh 

đáp ứng nhu cầu hiện nay.  
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 hương 2 

  Ự        XÂY DỰ        Ố   VĂ   ÓA     Ở 

Ở   Ị   Ấ   Ứ KỲ 

2.1.  hủ thể xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thị trấn  ứ Kỳ 

 uộc vận động    KX  S H là công cuộc của toàn  ảng, toàn 

dân, được triển khai sâu rộng trong cả nước từ trung ương đến địa 

phương.  hính vì vậy, đây là một hoạt động có quy mô lớn với sự tham 

gia của các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, các tổ chức đoàn thể và 

cộng đồng địa phương -  chủ thể của  S H trên địa bàn.  ác cơ quan, tổ 

chức sẽ có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng có sự phối kết hợp 

nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng phong trào    KX  S H hiệu quả 

và thống nhất.  

2.1.1. Các tổ chức Nhà nước 

 ũng như nhiều địa phương trong cả nước, công tác quản lý Nhà 

nước về văn hóa do các tổ chức Nhà nước phụ trách.  rên địa bàn tỉnh Hải 

 ương hiện nay, công tác này sẽ được giao cho U N  tỉnh Hải  ương với 

cơ quan chuyên trách là sở  ăn hóa,  hể thao và  u lịch tỉnh Hải  ương. 

 iếp đó là U N  huyện  ứ Kỳ với cơ quan chuyên trách là phòng  ăn 

hóa và  hông tin huyện.  rên địa bàn thị trấn  ứ Kỳ công tác này do 

U N  thị trấn chỉ đạo, giao cho công chức  ăn hóa- xã hội chịu trách 

nhiệm thực thi và kiểm tra, giám sát.  ụ thể:  

* Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tứ Kỳ 

 heo Quyết định của U N  huyện  ứ Kỳ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của phòng  H&   huyện. 

 Phòng  ăn hóa và  hông tin là cơ quan chuyên môn thuộc U N  

huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp U N  huyện quản lý nhà 

nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí; 

xuất bản, bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh; thông tin 
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cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin truyền thông trên địa bàn. 

 hực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân 

dân huyện và theo quy định của pháp luật. 

 Phòng  ăn hóa và  hông tin huyện  ứ Kỳ hiện có 04 cán bộ gồm: 

01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 02 cán bộ chuyên môn, trong đó 

có  01 cán bộ trực tiếp tham mưu, phụ trách công tác xây dựng đời sống 

văn hóa. 

 ới tư cách là cơ quan thường trực của  an chỉ đạo “ oàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện  ứ Kỳ, phòng  ăn hóa và thông tin 

huyện có nhiệm vụ: 

 ham mưu cho Huyện ủy- H N -U N  huyện triển khai tổ chức 

thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “khu 

dân cư văn hóa” theo hướng dẫn của  an chỉ đạo “ oàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hải  ương.  rực tiếp phụ trách công tác tài 

chính của  an chỉ đạo. 

 ham gia chuẩn bị các nội dung cuộc họp; xây dựng kế hoạch, 

chương trình hoạt động của  an chỉ đạo để đưa ra thảo luận, quyết định; 

tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để tổ chức. 

 hủ trì việc chuẩn bị các dự thảo kế hoạch, chương trình thực hiện 

phong trào; báo cáo sơ kết, tổng kết; các điều kiện phục vụ cho hoạt động 

của  an  hỉ đạo. 

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành là tổ chức thành viên của  an 

 hỉ đạo để tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo theo quyết định 

của  an  hỉ đạo. 

 heo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện phong trào của các 

cơ quan, ban ngành và các xã, thị trấn thuộc huyện để trình  an  hỉ đạo 

thông qua, báo cáo  hủ tịch U N  huyện.  
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 hực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do  rưởng  an 

 hỉ đạo giao. 

* BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Tứ Kỳ 

Ngay sau khi phong trào    KX  S H được phát động, thực hiện 

chủ trương của     phong trào    KX  S H tỉnh Hải  ương,     

phong trào    KX  S H huyện  ứ Kỳ được thành lập từ năm 2000.  

    là tổ chức phối hợp chỉ đạo các thành viên giúp U N  huyện 

trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hoá, 

nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hoá trong thời kỳ  NH, H H đất nước; 

chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào    KX  S H ngày càng sâu 

rộng, đạt hiệu quả  trên địa bàn huyện.  

 rên cơ sở chương trình công tác của U N  huyện, nhiệm vụ của 

    là xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai các văn bản có liên quan; 

chỉ đạo tổ chức thực hiện và đôn đốc các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố, 

cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức đăng ký, bình xét 

các danh hiệu văn hoá theo đúng quy định hiện hành, thực hiện việc xây 

dựng  S H trên địa bàn đạt kết quả tốt; sơ kết, tổng kết và tổ chức thi đua 

khen thưởng đối với các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện phong trào    KX  S H và thực hiện một số 

nhiệm vụ khác theo yêu cầu của U N  huyện. 

Sau khi thành lập, kiện toàn,     đã phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên tham gia công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ 

thể trong phong trào xây dựng  S H. Hàng năm,     phong trào 

   KX  S H huyện  ứ Kỳ luôn kiện toàn, bổ sung các thành viên khi 

có sự thay đổi về nhân sự, đảm bảo về số lượng, thành phần và nội dung 

hoạt động của phong trào.  

* UBND thị trấn Tứ Kỳ 

U N  thị trấn thực hiện mọi chức năng, nhiệm vụ theo Luật tổ chức 

H N  và U N  trong tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, nông nghiệp, ngư 
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nghiệp, thủy lợi và tiểu thủ công nghiệp; xây dựng giao thông vận tải; giáo 

dục, y tế, xã hội, văn hóa và thể dục thể thao; quốc phòng an ninh, trật tự an 

toàn xã hội và việc thực thi pháp luật tại địa phương; các hoạt động tín 

ngưỡng tôn giáo… đảm bảo thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước nhằm đưa thị trấn  ứ Kỳ phát triển về mọi mặt. 

 rong đó, tổ chức, duy trì và thực hiện tốt các phong trào    KX  S H là 

một trong những hoạt động trọng tâm được U N  thị trấn thống nhất chỉ đạo 

và hành động nhằm đưa địa phương phát triển mạnh.  

U N  thị trấn có trụ sở làm việc khang trang với 12/12 phòng làm 

việc được trang bị máy tính, trong đó có 12 máy được kết nối internet.  ội 

ngũ cán bộ thị trấn đều có trình độ, năng động, nhiệt tình, sáng tạo hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước.  

* BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH thị trấn Tứ Kỳ 

    phong trào    KX  S H thị trấn  ứ Kỳ được thành lập từ 

năm 2000. Qua các năm hoạt động     đều đươc kiện toàn với cơ cấu tổ 

chức chặt chẽ, có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Những năm trước đây 

    thị trấn do đồng chí chủ tịch U N  thị trấn làm trưởng ban, chủ tịch 

U  M Q  và trưởng ban văn hóa thông tin làm phó ban và các thành viên. 

Năm 2018, sau khi kiện toàn     thị trấn gồm 28 thành viên, trong đó đồng 

chí phó chủ tịch U N  thị trấn là  trưởng ban, đồng chí cán bộ ăn hóa - xã 

hội, chủ tịch U M  Q là phó ban và các thành viên thuộc các ban ngành, 

đoàn thể khác nhau trong thị trấn (trưởng công an, trưởng trạm y tế, cán bộ 

dân số kế hoạch hóa gia đình, trưởng các khu dân cư, chủ tịch các tổ chức như 

hội Phụ nữ, hội Nông dân,  oàn thanh niên, hội  ựu chiến binh…). 

2.1.2. Sự tham gia của cộng đồng dân cư và các ngành, đoàn thể chính 

trị xã hội 

* Sự tham gia của cộng đồng tự quản của dân cư 

Hiện nay, phong trào    KX  S H ở thị trấn  ứ Kỳ đều nhận 

được sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng nhân dân. Hầu hết người dân 
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đều tích cực tham gia thực hiện tốt theo chương trình kế hoạch hoạt động 

của    . Người dân trên địa bàn đều nhận thấy việc triển khai xây dựng 

phong trào    KX  S H tại các khu dân cư đã góp phần 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 hóa lành mạnh, đời sống tinh 

thần phong phú ở cơ sở, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị trấn.  

Ngoài     phong trào thị trấn, hiện nay, ở các khu dân cư đều thành 

lập     ở các khu do đồng chí trưởng khu làm trưởng tiểu ban, đồng chí 

trưởng ban công tác mặt trận khu làm phó tiểu ban và các thành viên tham 

gia.  rong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể đều thành lập     ví dụ     mô 

hình xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình,     mô 

hình thực hiện  nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... 

Nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời phát huy 

những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo nên sự gắn bó, 

đoàn kết, thông qua đó trao đổi những kinh nghiệm, những cách làm hay ở 

 ứ Kỳ hiện nay là các dòng họ giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức và 

duy trì hoạt động xây dựng  S H.  heo số liệu khảo sát thống kê tháng 

6/2018, toàn thị trấn có 64 dòng họ.  òng họ không chỉ là một thiết chế văn 

hóa mà còn là một môi trường văn hóa mang tính đặc thù.  ruyền thống của 

dòng họ đã trở thành nhân tố cơ bản góp phần tạo nên truyền thống làng quê, 

truyền thống của địa phương dân tộc.  iệc phát huy truyền thống văn hóa 

dòng họ sẽ có nhiều tác động tích cực đến xây dựng gia đình văn hóa nói 

riêng, khu dân cư văn hóa nói chung.  

Ngoài ra, hiện nay toàn thị trấn có 43 hội liên gia trên địa bàn 4 khu 

dân cư, với trên 1.120 hộ gia đình tham gia.  ây là một tổ chức mang tính tự 

nguyện, với nhiều tên gọi khác nhau.  ác hội liên gia hoạt động rất chặt chẽ 

và mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong đời sống văn hóa hiện nay như 
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thăm hỏi, động viên các gia đình; khuyến học, khuyến tài; động viên các gia 

đình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tích cực vào các phong trào; hòa 

giải các mâu thuẫn… 

* Sự tham gia của các ngành, đoàn thể chính trị xã hội  

 ể phong trào    KX  S H đạt hiệu quả, ngoài sự tích cực của 

    còn có sự tham gia của các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan 

với những chức năng, nhiệm vụ khác nhau.  ụ thể:  

Đài truyền thanh Thị Trấn: thực hiện tuyên truyền về phong trào 

   KX  S H trên hệ thống truyền thanh của địa phương; xây dựng các 

tin, bài cụ thể ; tăng cường tiếp phát sóng các nội dung về thực hiện phong 

trào trên địa bàn thị trấn.  

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: tuyên 

truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết tham gia hưởng ứng 

phong trào, chủ trì cuộc vận động “ oàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư”. 

Công đoàn Thị Trấn: chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên 

   , chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và phong trào học tập, lao động, 

sáng tạo trong công nhân, viên chức lao động. 

Hội Nông dân, hội Liên hiệp Phụ nữ, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, hội Cựu chiến binh: chủ trì, phối hợp với  án bộ văn hóa xã hội 

 hị  rấn để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào    KX  

 S H theo hệ thống đoàn thể trên địa bàn  hị  rấn. 

Công chức Văn hóa - Thông tin: chủ trì, phối hợp với các thành viên 

   , chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động văn hoá văn nghệ, 

phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”;  hực 

hiện tuyên truyền trực quan bằng hình thức: pa nô, áp phích, băng zôn… về 

việc thực hiện phong trào. 
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Công chức Văn hóa - Xã hội: chủ trì, phối hợp với cán bộ  ăn hóa- 

thông tin,  rưởng  ông an  hị  rấn tổ chức triển khai thực hiện phong trào 

trong công tác  phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Trạm Y tế Thị trấn: chủ trì, phối hợp với cán bộ  ăn hóa - thông tin 

chỉ đạo, triển khai công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

Các Trường học trên địa bàn Thị Trấn: chủ trì, phối hợp với  án bộ 

 ăn hóa- thông tin,  ông an,  ông đoàn  hị trấn để chỉ đạo, triển khai thực 

hiện phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, phong trào; Xây dựng 

cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự trong các trường học. 

Ban Công an Thị Trấn:  hủ trì phối hợp với  an văn hóa để chỉ đạo 

triển khai thực hiện phong trào ‘ oàn dân bảo vệ an ninh  ổ quốc”, phong 

trào xây dựng “Khu dân cư an toàn về AN  ”, xây dựng cơ quan, đơn vị 

văn hóa trên địa bàn  hị  rấn. 

Công chức Kế toán:  ham mưu cho U N   hị  rấn trong việc khai 

thác và tăng cường các nguồn thu, chủ động phối hợp với các ban ngành 

liên quan xem xét, đề xuất việc huy động và bố trí kinh phí thực hiện cuộc 

vận động    KX  S H ở các khu dân cư; Hướng dẫn, kiểm tra việc 

cấp, huy động, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí cho     các cấp. 

2.1.3. Cơ chế phối hợp 

 heo chủ trương, đường hướng của  ảng và Nhà nước phong trào 

xây dựng  S H là công cuộc của toàn  ảng, toàn dân với sự chỉ đạo của 

các cấp ủy  ảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia của 

cộng đồng.  uy nhiên, để phong trào phát huy được hiệu quả, tránh sự 

chồng chéo, thiếu khoa học trong quá trình thực hiện cần có sự phối kết 

hợp đồng bộ của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư trên địa bàn. 

 hính vì vậy, ngay từ khi triển khai hoạt động,     phong trào các cấp đã 

được thành lập, có sự phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể đối với từng 

thành viên cũng như các tổ chức tham gia.  ăn cứ vào các nội dung xây 
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dựng  S H ở cơ sở, các công việc được phân công theo từng đơn vị, tổ 

chức.  ụ thể:  

 hứ nhất, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra quá trình các cơ sở triển khai xây dựng 

 S H sẽ được giao cho phòng  ăn hóa &  hông tin huyện  ứ Kỳ cùng 

    phong trào    KX S H huyện  ứ Kỳ với tư cách là những cơ 

quan chủ quản. Phòng  H &    huyện cùng     cũng đồng thời là cơ 

quan tổ chức việc kiểm tra, đánh giá, tổng kết hoạt động phong trào qua 

từng năm và qua các giai đoạn nhất định.  

 hứ hai, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo lập kế hoạch và triển 

khai thực hiện trực tiếp phong trào hàng năm; chỉ đạo tổ chức thực hiện và 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình triển khai thực 

hiện phong trào; sơ kết, tổng kết và tổ chức thi đua khen thưởng đối với các 

cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

phong trào được giao cho U N ,  an  ăn hóa,        KX  S H 

của thị trấn  ứ Kỳ.  

 ác tổ chức đoàn thể tùy vào từng lĩnh vực cụ thể sẽ được giao 

những nhiệm vụ phù hợp như:   án bộ  ăn hóa- thông tin sẽ lập kế hoạch, 

tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao;  ài truyền thanh chịu trách nhiệm 

chính trong việc tuyên truyền cổ động nâng cao nhận thức và trách nhiệm 

của cộng đồng; M   Q và các tổ chức thành viên, các hội đoàn thể phối 

hợp và đẩy mạnh các phong trào quần chúng hiện có trong phong trào 

chung đồng thời lồng ghép bổ sung nội dung văn hóa vào các phong trào 

hiện có của các đoàn thể và các địa phương. 

 óng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện công cuộc xây dựng đời 

sống văn hóa chính là cộng đồng dân cư trên địa bàn.  ới tư cách là chủ 

thể của đời sống văn hóa, người dân sống trực tiếp trên địa bàn sẽ là đối 

tượng trực tiếp hưởng ứng, thực thi chủ trương, kế hoạch của     đặt ra 
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đồng thời hưởng lợi từ phong trào.  ộng đồng có vai trò quyết định đến sự 

thành công của cuộc vận động    KX  S H. Ở nơi nào, người dân 

nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì sẽ chủ động tiếp thu 

hướng dẫn của tổ chức và đồng thuận hưởng ứng phong trào với tinh thần 

tích cực, nhiệt tình và trách nhiệm cao.  

 ới tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, có thể nói, sự thành 

công của phong trào    KX  S H chính là sự đoàn kết, nhất trí, sự 

phối kết hợp đồng bộ giữa các tổ chức, đơn vị, các cơ quan chủ quản, cơ 

quan thực thi và sự tham gia của cộng đồng nhằm phát huy sức mạnh tổng 

thể hoàn thành những mục tiêu đề ra.  

2.2.  oạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

2.2.1. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo   

Ngay sau khi các văn bản chỉ đạo về công tác X  S H được phê 

duyệt và ban hành, cấp ủy  ảng, chính quyền thị trấn  ứ Kỳ luôn xác định 

việc triển khai thực hiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và có ý 

nghĩa quan trọng.  heo đồng chí  ỗ Xuân Hượng,  hủ tịch U N  thị trấn 

 ứ Kỳ: “Chỉ đạo thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” dưới nhiều hình 

thức, đảm bảo thực chất, cụ thể, có chiều sâu, phát huy các truyền thống văn 

hoá, tích cực bài trừ các hủ tục, mê tín, dị đoan, cờ bạc. Tăng cường đầu tư, 

đẩy mạnh công tác xã hội hoá, khai thác có hiệu quả các nguồn lực phát triển 

văn hoá, tăng cường các thiết chế văn hoá từ huyện đến cơ sở...” ( rích  LP  

ngày 27/10/2018).  

Sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo công tác xây dựng  S H của 

các cấp ủy  ảng, chính quyền cũng như văn bản chỉ đạo của  ộ  ăn hóa, 

 hể thao &  u lịch, các văn bản của     phong trào    KX  S H của 

tỉnh Hải  ương và văn bản của U N ,     phong trào của huyện  ứ Kỳ, 

    thị trấn  ứ Kỳ đã giao cho các đơn vị liên quan nhanh chóng nghiên 

cứu và lập kế hoạch thực hiện.  ác kế hoạch được xây dựng căn cứ trên 
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tình hình thực tiễn của địa phương, theo từng giai đoạn phát triển và từng 

hoạt động cụ thể.  ây là một trong những bước được U N  thị trấn  ứ Kỳ 

đặc biệt coi trọng và thực hiện rõ ràng, cụ thể.  

 ầu tiên,     phong trào    KX  S H thị trấn đã xây dựng kế 

hoạch chung về  hương trình thực hiện phong trào    KX  S H trong 

từng giai đoạn và phương hướng cho những năm tiếp theo. Nội dung cần 

triển khai căn cứ vào nội dung cơ bản của phong trào    KX  S H  

được thể hiện ở 5 nội dung và 7 phong trào (như đã nêu trong phần 1.1.2). 

 uy nhiên, tùy thuộc vào đặc điểm tình hình tại từng khu dân cư,     

phong trào    KX  S H sẽ có định hướng cụ thể hoá tiêu chuẩn xây 

dựng đời sống văn hoá ở từng lĩnh vực, từng cơ sở cho phù hợp.  rong đó 

U N  thị trấn luôn tôn trọng và biểu dương sự sáng tạo tìm tòi các hình 

thức hoạt động của quần chúng ở cơ sở nhằm đưa nhanh phong trào vào 

cuộc sống. 

 ồng thời     sẽ có văn bản hướng dẫn về các công việc cụ thể cho 

từng khu dân cư như hướng dẫn thực hiện mô hình xây dựng nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội; hướng dẫn bình xét danh 

hiệu gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; hướng dẫn 

xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình; hướng dẫn về công tác 

kiểm tra, thanh tra, đánh giá; công tác tổng kết, khen thưởng, kỷ luật… ăn 

cứ vào các văn bản hướng dẫn, các khu dân cư sẽ tiến hành lập các kế hoạch 

hoạt động cụ thể.  í dụ:  

 ác kế hoạch tổ chức các hoạt động: kế hoạch tổ chức các hoạt động 

nhân ngày truyền thống M  Q H và “ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, 

kế hoạch triển khai đợt vận động cao điểm “ ì người nghèo”, kế hoạch tổ 

chức Hội diễn sân khấu không chuyên, tổ chức vui tết trung thu, tổ chức kỷ 

niệm ngày thương binh liệt sĩ, tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày khuyến học 

 iệt Nam, tổ chức lễ khai mạc thể dục thể thao, triển khai các hoạt động 
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nhân ngày quốc tế hạnh phúc; kế hoạch  riển khai thực hiện cuộc vận động 

“ oàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…  

Kế hoạch tổ chức triển khai, nhân rộng một số mô hình tự quản có 

hiệu quả trên địa bàn như mô hình điểm về “ hực hiện nếp sống văn minh 

trong việc tang”; kế hoạch xây dựng mô hình can thiệp về phòng, chống 

bạo lực gia đình tại cộng đồng…Kế hoạch tổ chức hội nghị gặp mặt đại 

diện các dòng họ, hội liên gia… 

Kế hoạch điều tra, rà soát hội nghèo, hội cận nghèo, hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp; kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng làng, khu dân cư 

văn hóa… 

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết theo từng giai đoạn, từng hoạt 

động như Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng gia đình 

văn hóa, tổng kết hoạt động hè… 

 rong mỗi bản kế hoạch đã nêu rõ: căn cứ hoạt động, mục đích yêu 

cầu, nội dung triển khai thức hiện (công tác tổ chức, công tác tuyên truyền, 

công tác tài chính và cơ sở vật chất...), các nội dung cụ thể được xây dựng 

thành các chuyên đề, có sự sắp xếp thời gian rõ ràng, đơn vị thực hiện, người 

phụ trách và cuối cùng là biện pháp thực hiện, cơ chế phối hợp, công tác 

kiểm tra, giám sát. Kế hoạch được gửi lên các cơ quan cấp trên, ban ngành 

liên quan phê duyệt và sau đó đi vào triển khai thực hiện.  

 ể phong trào đạt được mục đích đề ra thì việc lập kế hoạch là một 

trong những khâu hết sức quan trọng.  ác kế hoạch được lập ra đã giúp cho 

    cũng như các tổ chức thực hiện có phương hướng, sự phân công, sắp 

xếp rõ ràng trong từng khâu, từng công đoạn cụ thể.  à vì vậy, việc thực 

hiện sẽ được tiến hành nghiêm túc.  ồng thời việc lập kế hoạch là nhằm 

phối hợp và đẩy mạnh các phong trào quần chúng hiện có trong phong trào 

chung  oàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đồng thời lồng ghép 

bổ sung nội dung văn hoá vào các phong trào hiện có của các  ộ,  an, 
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Ngành, đoàn thể, các địa phương.  Xây dựng và phấn đấu theo các chỉ tiêu, 

quy chế, quy tắc về nếp sống văn hoá. Huy động 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 phát triển, nâng cao dần mức hưởng thụ 

văn hoá của nhân dân, góp phần thúc đẩy - xã hội phát triển. 

 rên cơ sở các văn bản chỉ đạo, căn cứ vào tình hình thực tế về chính 

trị, kinh tế, văn hóa của địa phương, các cấp ủy  ảng, chính quyền thị trấn 

 ứ Kỳ đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập và kiện toàn 

    phong trào triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung được nêu ra từ 

các văn bản, chỉ thị. Một số văn bản như:  

Quyết định về việc kiện toàn      oàn dân đoàn kết xây dựng 

 S H trên địa bàn thị trấn  ứ Kỳ (2018) 

Nghị quyết  ại hội  ảng bộ thị trấn Tứ Kỳ  lần thứ V, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 đã đề ra mục tiêu “Xây dựng thị trấn Tứ Kỳ đạt danh hiệu văn 

hóa, văn minh độ thị” 

 ể thực hiện  mục tiêu nêu trên U N  thị trấn Tứ Kỳ đã xây dựng 

đề án “Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, 

xây dựng thị trấn văn hóa giai đoạn 2016 - 2020”, “Xây dựng thị trấn Tứ 

Kỳ đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2018 - 2020”... 

Quyết định ban hành quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thị trấn  ứ Kỳ.  

Hàng năm,  ảng ủy, U N  thị trấn đều có ban hành chương trình, 

kế hoạch lồng ghép các nội dung thực hiện để các tổ chức, ban ngành, đoàn 

thể và khu dân cư thực hiện.  hị trấn đưa ra các mục tiêu, nội dung vào 

chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của từng ngành, từng đơn vị; 

tổ chức tuyên truyền, triển khai rộng rãi trong đảng viên, cán bộ, viên chức 

và quần chúng nhân dân thông qua các buổi họp nhân dân hằng năm, hàng 

quý của đơn vị, tổ chức, khu dân cư, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, hội nghị 
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sinh hoạt của các đoàn thể từ thị trấn đến khu dân cư, góp phần nâng cao 

nhận thức của tầng lớp nhân dân, hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng 

của việc thực hiện chương trình    KX  S H.  

 an  hấp hành  ảng bộ thị trấn đã tổ chức hội nghị quán triệt học 

tập, triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động của phong trào 

   KX  S H tới các ban, ngành, đoàn thể xã hội trong toàn thị trấn.  í 

dự  như: Hội nghị quán triệt học tập, triển khai thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đề án “lành mạnh hóa việc cưới, 

việc tang và lễ hội”... 

 rên cơ sở những nội dung lĩnh hội được trong các hội nghị, các ban, 

ngành, đoàn thể xã hội và chi ủy, chi bộ các khu dân cư phối hợp triển khai và 

thực hiện, tổ chức hội nghị quán triệt học tập, triển khai thực hiện kế hoạch. 

    đã thường xuyên kiểm tra, theo dõi giám sát và tuyên truyền 

nhân dân thực hiện tốt các nội dung theo định hướng và sự chỉ đạo từ các 

văn bản.  

2.2.2. Tuyên truyền, hướng dẫn về xây dựng đời sống văn hóa 

 ó thể nói, đây là một trong những hoạt động quan trọng để thực 

hiện thành công phong trào nên việc tuyên truyền được thực hiện một cách 

thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo quần 

chúng nhân dân.  ể các hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả cao, ban văn 

hóa thị trấn sẽ định hướng nội dung tuyên truyền thông qua các hội nghị 

giao ban, hội nghị họp nhân dân tại các khu dân cư. Hàng năm tùy theo chủ 

đề hoạt động, nội dung tuyên truyền tập trung vào vấn đề trọng tâm của 

năm đó. Nhấn  mạnh điều này đồng chí  iêu  ăn  ụ,  cán bộ  H- XH chia 

sẻ:”Để nâng cao ý thức cũng như nhận thức của người dân về các hoạt 

động xây dựng ĐSVH, công việc đầu tiên được BCĐ triển khai là tuyên 

truyền tới mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, chúng tôi tập trung vào các 

lĩnh vực như: tầm quan trọng của việc xây dựng và nâng cao chất lượng 
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ĐSVH, văn minh đô thị hướng tới xây dựng thị trấn văn hóa; biểu dương 

người tốt việc tốt, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong hoạt động văn hóa, giữ gìn các di sản văn hóa truyền thống; 

công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình...Đồng thời sử dụng các hình thức 

tuyên truyền đa dạng có tác động tích cực vào nhận thức của người dân 

như pano, khẩu hiệu, áp phích, các phương tiện truyền thông đại chúng” 

( rích  LP  ngày 24/5/2018).  

 ông tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng: đài phát thanh của thị trấn;  ặc biệt, tuyên truyền qua 

các đợt sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, qua các 

cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các cuộc họp dân chính mở rộng của các khu 

dân cư.  ác ban ngành đoàn thể, lãnh đạo khu dân cư thường xuyên đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về nội dung phong trào bằng nhiều hình thức 

tuyên truyền đa dạng: bằng trực quan sinh động (pano, khẩu hiệu), đài 

truyền thanh viết tin bài, chuyên mục nêu gương người tốt việc tốt.  

 ưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy  ảng, chính quyền, ban  ăn 

hóa đã phối hợp với đài truyền thanh và các nhà trường, các khu dân cư, các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tiến hành tuyên truyền. 

 ó thể nói, công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực trong việc tạo 

phong trào    KX  S H ngày càng phát triển ở các khu dân cư trên địa 

bàn.  ồng thời, nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng  S H, 

giúp nhân dân nhận thức rõ về vai trò và trách nhiệm của bản thân để tự 

giác thực hiện các mục tiêu có trong các văn bản chỉ đạo.  rao đổi về vấn 

đề này, ông  iêu  ăn  ụ - cán bộ  H-XH thị trấn chia sẻ: “Trong nhiều 

năm thực hiện triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa, công tác tuyên truyền ngày càng được đẩy mạnh và  phát huy 

được những hiệu quả thiết thực. Có thể nhận thấy điều này trong ý thức 

chấp hành và thực hiện của người dân trên địa bàn thị trấn mỗi khi các 
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phong trào được phát động. Sự thành công của cuộc vận động này được 

tạo nên bởi nhiều yếu tố nhưng chúng tôi cho rằng tuyên truyền là một 

trong những yếu tố đầu tiên tạo nên thành công đó. Bởi lẽ nếu người dân 

không hiểu và không nhận thức được ý nghĩa, vai trò của các chương trình 

thì khó lòng họ thực hiện một cách nhiệt tình và hiệu quả” (Trích  LP  

ngày 24/5/2018).  

2.2.3. Huy động các nguồn lực để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở 

thị trấn 

2.2.3.1. Nguồn lực cơ sở vật chất 

Nhận thức được tầm quan trọng của các thiết chế văn hóa trong việc 

nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo nên bộ mặt văn hóa 

của địa phương trong giai đoạn mới, trong những năm qua, cấp ủy, chính 

quyền  hị  rấn  ứ Kỳ đã tập trung huy động các nguồn lực xây dựng các 

thiết chế văn hóa thiết yếu phục vụ cho việc xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở của địa phương, cụ thể như sau: 

Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 

dục, thể thao:  

 hị trấn  ứ Kỳ hiện có 01 trung tâm văn hóa thể thao gồm: 01 Nhà 

văn hóa trung tâm của  hị  rấn được hoàn thiện và đi vào hoạt động từ 

năm 2015 với tổng số tiền đầu tư xây dựng là 4,8 tỷ đồng với 270 ghế ngồi 

vừa là nơi tổ chức hội nghị, hội họp, vừa là nơi tổ chức sinh hoạt văn hóa, 

văn nghệ; 01 sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo, 01 sân bóng chuyền, 01 nhà 

tập đa năng phục vụ các hoạt động thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng 

bàn, bóng chuyền, võ thuật...  ây là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, tập luyện thể dục thể thao, thu hút được đông đảo các tổ chức, và 

nhân dân trên địa bàn  hị  rấn tham gia. Quản lý hoạt động của Nhà văn 

hóa thị trấn được thưc hiện theo quyết định của U N  thị trấn gồm 5 

người trong  an  hủ nhiệm, trong đó đồng chí Phó  hủ tịch U N  thị 
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trấn làm chủ nhiệm; cán bộ công chức phường phụ trách lĩnh vực văn hóa 

thông tin làm phó chủ nhiệm và 3 thành viên là cán bộ thuộc U N   hị 

trấn. Hiện nay có 7  L  sinh hoạt hàng ngày tại Nhà văn hóa thị trấn gồm 

01  L  cầu lông, 02  L  bóng bàn, 01 bóng chuyền, 01  L  văn nghệ, 

01  L  khiêu vũ thể thao, 01  L  võ thuật.  

Cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục:  rong giai đoạn từ năm 2016 

đến năm 2018, U N  thị trấn đã phối hợp với nhà trường vận động các 

nguồn lực tiến hành xây dựng một số lớp học cho trường mầm non thị trấn, 

trường tiểu học, tiến hành sửa chữa một số lớp học tại trường mầm non 

Hoa Sen, sửa sang lại một số phòng học tại trường  H S. 

Đối với các thiết chế văn hóa như đình, chùa, miếu, nhà thờ họ được 

đặc biệt quan tâm. U N  và     đã tiến hành rà soát, lập danh sách đồng 

thời hướng dẫn, tuyên truyền vận động nhân dân tiến hành tu sửa, xây dựng 

các thiết chế văn hóa theo đúng quy hoạch, có lối kiến trúc hài hòa, không 

vi phạm pháp luật.  

Xây dựng nhà văn hóa thôn, khu dân cư:  ến nay 4/4 khu dân cư của 

thị trấn đều có nhà văn hóa khang trang, cơ bản đầy đủ các trang thiết bị 

cần thiết phục vụ hội họp và sinh hoạt của cán bộ và nhân dân trong khu. 

 ình hình hoạt động của  nhà văn hóa khu dân cư hiện nay chủ yếu để các 

câu lạc bộ sinh hoạt, phục vụ hội họp của các ban ngành, đoàn thể và một 

số hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao của nhân dân trong dịp ngày lễ tết, 

sự kiện của địa phương. Nhà văn hóa là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, 

nơi sinh hoạt của đông đảo quần chúng nhân dân, các câu lạc bộ, đội văn 

nghệ, thể dục thể thao như  L  thơ,  L  bóng chuyền hơi,  L  thể dục 

dưỡng sinh... ổ chức các đợt hội họp, sinh hoạt chính trị của các tổ chức 

như: sinh hoạt của chi bộ đảng, các đoàn thể, chi hội.  ên cạnh đó, phục vụ 

nhu cầu thuê của các tập thể, cá nhân tổ chức hội nghị, hội thảo... ác nhà 

văn hóa đều thành lập ban chủ nhiệm, hoạt động theo quy chế.  ả 4/4 khu 
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dân cư đều có quyết định thành lập ban chủ nhiệm và ban hành quy chế 

hoạt độ. Quy chế hoạt động được niêm yết ngay trong nhà văn hóa các khu 

dân cư giúp cho quần chúng nhân dân nhanh chóng nắm bắt. Hiện nay, 

công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao cho ban công tác 

mặt trận cơ sở các khu dân cư, nhằm quản lý và duy trì hoạt động thường 

xuyên và định kỳ. Nhìn chung, nhà văn hóa các khu dân cư đã và đang đáp 

ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn  hóa, luyện 

tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân.  ó là nơi sinh hoạt thường 

xuyên của cộng đồng, giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội địa phương; góp phần nâng cao đời 

sống tinh thần, tinh thần đoàn kết, giảm các tệ nạn xã hội xây dựng  S H 

lành mạnh.  ồng chí  ỗ Xuân Hượng, chủ tịch U N  thị trấn cho biết: 

“Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có những hủ trương, giải pháp đúng 

đắn về quy hoạch, sử dụng đất đai, có cơ chế hỗ trợ, phát động xã hội hóa 

xây dựng các thiết chế văn hóa, đầu tư kinh phí để xây dựng, mua sắm 

trang thiết bị, trang bị cơ sở vật chất tại nhà văn hóa các khu dân cư như 

tăng âm, loa máy, phông rèm, bàn ghế... phục vụ cho các hoạt động sinh 

hoạt hội họp, văn hóa, văn nghệ của quần chúng nhân dân” ( rích  LP  

ngày 27/10/2018) 

2.2.3.2. Nguồn lực con người 

Con người là yếu tố quan trọng không thể tách rời trong hoạt động về 

xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Năng lực, trình độ của đội  ngũ cán bộ 

trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa hiện nay ở nước ta luôn được 

quan tâm và trở thành một trong những điều kiện then chốt của hoạt động 

xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.  hực tiễn hoạt động phong trào trong 

nhiều năm qua cho thấy sự tham gia tích cực, nhiệt tình của     cấp thị 

trấn và các tiểu ban chỉ đạo ở các Khu dân cư. Ngoài ra, phải kể đến là sự 

đóng góp không nhỏ của các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn 
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 hị trấn.  ặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của các hộ gia đình, của người 

dân trong từng khu dân cư, ngõ xóm.  Những thành viên trong     phong 

trào  oàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại  hị  rấn  ứ Kỳ là 

các cán bộ, công chức của địa phương, bao gồm các công chức có liên 

quan, đại diện lãnh đạo U N , đại diện các đoàn thể chính trị xã hội. 

Nòng cốt tham mưu thực hiện các hoạt động của     là  công chức  ăn 

hóa -  hông tin.     về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu trong công tác 

quản lý.  uy nhiên, do xuất phát từ thực tiễn áp dụng  ề án tinh giản biên 

chế của tỉnh Hải  ương nên đa phần các thành viên trong     hoạt động 

kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác nên đã ảnh hưởng đến việc tham mưu 

chỉ đạo thực hiện, chưa làm tốt vai trò cũng như chưa dành nhiều thời gian 

theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các khu phố thực hiện các hoạt động về xây 

dựng đời sống văn hóa.  ừ thực tiễn trên, yêu cầu cần nâng cao chất lượng 

cho đội ngũ cán bộ từ thực hiện các phong trào cấp thị trấn tới các khu dân 

cư cũng như việc tổ chức kiện toàn thành viên theo yêu cầu của  an  hỉ 

đạo huyện là yêu cầu tất yếu khách quan.  ồng thời xây dựng quy chế, 

phân công phân nhiệm vụ rõ ràng, thường xuyên kiểm điểm vai trò của các 

thành viên     một cách nghiêm túc… cũng là việc thường xuyên cần 

thực hiện.  

2.2.3.3. Nguồn lực tài chính 

 rong những năm qua,  hị  rấn  ứ Kỳ đã nhận được sự đóng góp, 

hỗ trợ về nguồn lực tài chính của Nhà nước, của các cơ quan tổ chức 

doanh nghiệp trên địa bàn và nguồn xã hội hóa.  ính đến tháng 8/2018 thị 

trấn nâng cấp được 14.577 m đường giao thông trong các khu dân cư, chiều 

rộng 3 đến 5 m mặt dầy 20cm, kinh phí nhà nước hỗ trợ 20% và hỗ trợ xi 

măng, nhân dân đóng góp 7 tỉ 255 triệu đồng và hàng trăm ngày công, hiến 

hàng trăm m
2
 đất để làm đường như gia đình ông Nguyễn  ăn  ấp khu An 

Nhân  ây. 
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M  Q và các tổ chức thành viên như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội 

cựu chiến binh đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho 690 lượt hộ hội 

viên, đoàn viên được vay vốn với số tiền 14.5 tỷ đồng để đầu tư sản xuất. 

 ận động từ nội bộ đoàn viên, hội viên giúp nhau giống vốn giá trị hàng 

chục tỷ đồng góp phần giải quyết việc làm tại cơ sở tiêu biểu như bà Phạm 

 hị Hiên khu La  ỉnh  ắc, ông Nguyễn  ăn Hình khu An Nhân  ây, ông 

 ặng Hồng Luân khu An Nhân  ông. 

 rong những năm qua, tỉnh Hải  ương đã có cơ chế, chính sách xây 

dựng và tăng cường cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa khu dân cư nhằm 

đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp  nhân dân có một nơi sinh 

hoạt, hội họp cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho 

nhân dân.  ùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh, U N  huyện, U N  thị 

trấn và     thị trấn  ứ Kỳ đã chủ động khai thác, huy động các nguồn lực 

để đầu tư xây dựng nhà văn hóa. Nguồn kinh phí xây dựng nhà văn hóa 

(xây mới, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị) chủ yếu do nhân dân 

đóng góp và sự hỗ trợ của huyện.  í dụ từ năm 2015 đến nay huyện hỗ trợ 

200 triệu đồng/1 nhà văn hóa.  

Ngoài ngân sách Nhà nước cấp,     phong trào đã huy động được 

nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn phục vụ 

nhiệm vụ chính trị  lớn của địa phương như: Năm 2014 đã huy động 420 

triệu đồng từ nhân dân để xây dựng hội trường, sân chơi, các công trình, 

thiết chế văn hóa cho khu La  ỉnh Nam; Nhà văn hóa khu An Nhân  ông 

được đầu tư xây mới năm 2006, trong đó nhân dân đóng góp và tu sửa qua 

các giai đoạn là 250 triệu đồng, U  thị trấn hỗ trợ 30 triệu đồng; Năm 2005 

nhà văn hóa khu An Nhân  ây được đầu tư để nâng cấp và sửa chữa với số 

kinh phí nhân dân đóng góp là 160 triệu và U  thị trấn hỗ trợ 20 triệu 

đồng;  M  Q và các tổ chức thành viên như hội nông dân, hội phụ nữ, 

đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng 
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cho gần 1000 lượt hộ hội viên được vay vốn với số tiền trên 10 tỷ đồng để 

đầu tư sản xuất. 

 rong cuộc vận động    KX  S H việc thi đua thực hiện tốt các 

chính sách của  ảng và Nhà nước, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong 

cộng đồng, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ ền ơn đáp 

nghĩa”, “ ương thân, tương ái” là một trong những nội dung quan trọng. 

 hính vì vậy, U N , M   Q thị trấn đã vận động các tầng lớp nhân dân, 

các đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm quyên góp, ủng hộ. Qua khảo sát trên 

địa bàn thị trấn hiện có 325 hộ gia đình chính sách, vì vậy, phong trào toàn 

dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. 

 ảng bộ, chính quyền, M  Q và các đoàn thể nhân dân đã ủng hộ được 

trên 20.000.000 đồng xây dựng quỹ “ ền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người 

nghèo” được trên 30.000.000 đồng.  ồng thời hỗ trợ sửa chữa 15 ngôi nhà 

cho các đối tượng chính sách theo quyết định 167 của  hính phủ. Nhân dịp 

ngày lễ tết, ngày thương binh liệt sĩ 27/7 ngoài quà của chủ tịch nước, của 

tỉnh, thị trấn trích quỹ đền ơn đáp nghĩa số tiền trên 50 triệu động trao quà 

cho các gia đình chính sách, các đồng chí thương, bệnh binh. Hay M  Q 

và các tổ chức thành viên còn vận động nhân dân quyên góp ủng hộ quỹ 

“Nạn nhân chất độc màu da cam” được trên 12 triệu đồng,ủng hộ nhân dân 

bị thiệt hại do thiên tai bão lũ số tiền trên 13 triệu đồng... 

 ó thể nói đây là những trợ giúp cần thiết, kịp thời nhằm động viên, 

khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động xây dựng  S H tại thị trấn  ứ Kỳ.  

2.2.4. Tổ chức các phong trào văn hóa 

2.2.4.1. Phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại  

 ới phương châm “khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ tổ quốc” 

toàn dân đã tích cực tham gia rèn luyện thân thể theo gương  ác Hồ vĩ đại. 

Phong trào thể dục, thể thao luôn được duy trì và ngày càng phát triển, thu 

hút được nhiều lứa tuổi tham gia. Hiện nay có khoảng 30% dân số trong 
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toàn thị trấn tham gia với các môn thể thao chủ đạo như: bóng đá, cầu lông, 

bóng chuyền, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, bóng đá 

mini, cờ tướng, đi bộ...  ác phong trào thể dục thể thao phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân trong và ngoài địa bàn vào các 

dịp lễ tết và các ngày lễ lớn của cả  nước, như chào mừng ngày 22/12/2018 

hội cựu chiến binh tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, tạo sự giao lưu gắn 

kết, chọn lựa những hạt nhân tham gia thi đấu giải huyện.  ác  L  thể 

thao như:  L  võ thuật,  L  khiêu vũ thể thao...là nơi hội họp giao lưu 

văn hóa, văn nghệ,      trong và ngoài địa bàn. Ngoài ra, trên địa bàn thị 

trấn còn xuất hiện các mô hình thể thao lành mạnh, mang tính giáo dục cao, 

thu hút lực lượng đông đảo các em thiếu niên nhi đồng tham gia tập luyện 

như bơi lội, trượt partin... ó thể nói, các phong trào      là những hoạt 

động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và thị trấn như ngày 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động 

(1/5), ngày sinh chủ tịch Hồ  hí Minh (19/5), ngày thành lập thị trấn  ứ 

Kỳ (7/11)..., đồng thời mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào tập luyện 

trong quần chúng nhân dân, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng nhằm phục 

vụ tốt cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  ác hoạt động thể thao 

được tổ chức một cách thiết thực, trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; tích 

cực huy động công tác xã hội hóa cho việc trao giải.  ác vận động viên tham 

dự thi đấu phải nêu cao tinh thần thể thao “ oàn kết, trung thực, cao thượng” 

với quyết tâm giành thành tích cao nhất. Ngoài ra, các phong trào      đã 

tạo điều kiện cho các vận động viên tham dự có dịp giao lưu, học hỏi kinh 

nghiệm lẫn nhau, nâng cao thành tích thi đấu, qua đó nhằm phát hiện và tuyển 

chọn vận động viên xuất sắc tham gia các giải thi đấu cấp huyện.  

2.2.4.2. Phong trào văn hóa, văn nghệ 

Phong trào văn hóa, văn nghệ tiếp tục được duy trì và mở rộng, góp 

phần nâng cao đời sống tinh thần cho quần chúng nhân dân. Hàng năm các 
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khu dân cư đều tham gia các phong trào do U N  huyện tổ chức, tham gia 

liên hoan văn nghệ các làng, khu dân cư văn hóa và đạt được kết quả cao 

như: giải   hội diễn sân khấu không chuyên năm 2016, giải A liên hoan ca 

múa nhạc, làng khu dân cư văn hóa năm 2017... 

 ác hoạt động văn hóa văn nghệ được thường xuyên tổ chức chào 

mừng các ngày lễ lớn, ngày tết tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn 

khởi trong nhân dân với các chủ đề hướng về ca ngợi  ảng,  ác Hồ, ca 

ngợi quê hương đất nước... Hàng năm vào các dịp  ết ở các khu dân cư tổ 

chức đêm giao lưu văn nghệ quần chúng nhân dịp đón xuân với sự tham gia 

của các hội: hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, trường học.  ổ 

chức hội diễn sân khấu không chuyên với sự tham gia của 4 khu dân cư 

trên địa bàn thị trấn ở hai thể loại chèo và kịch ngắn với các chủ đề: phê 

phán thói hư tật xấu còn tồn tại trong xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây 

dựng  S H cơ sở, phản ánh những tồn tại, những vấn đề bức xúc của địa 

phương, của khu như vấn đề vệ sinh môi trường, bạo lực gia đình, mối 

quan hệ mẹ chồng - nàng dâu... Hội diễn đã để lại những ấn tượng tốt đẹp 

và dư luận đồng tình hưởng ứng từ phía nhân dân. 

Huy động sức mạnh của toàn xã hội trong bảo tồn, phát huy các giá 

trị văn hóa truyền thống, phục hồi và bảo tồn  một số loại hình nghệ thuật 

truyền thống có nguy cơ mai một như chèo, tuồng... ác khu dân cư đề có 

đội văn nghệ hoạt động tốt,các đội văn nghệ chú trọng đến các loại hình 

chèo, tuồng, thơ, ca hát quan họ.  

 rong nhiều năm qua, trị trấn  ứ Kỳ luôn được U N  huyện đánh 

giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong trào văn hóa, văn nghệ, 

     trong toàn huyện.  ồng chí  iêu  ăn  ụ, cán bộ ban  ăn hóa thông 

tin thị trấn chia sẻ: "Nhằm đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động 

TDĐKXDĐSVH, trong những năm qua thị trấn Tứ Kỳ luôn tổ chức các 
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hoạt động văn hóa, TDTT, văn nghệ, phát triển các CLB...góp phần tích 

cực củng cố mối quan hệ gắn kết cộng đồng, xây dựng văn hoá và con 

người Tứ Kỳ văn minh, hiện đại, biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh, cần cù 

sáng tạo xây dựng cuộc sống mới... ( rích  LP  ngày 27/10/2018). 

2.2.4.3. Phong trào xây dựng các mô hình văn hóa 

* Xây dựng gia đình văn hóa 

Xây dựng gia đình văn hóa là nội dung có vị trí quan trọng trong 

phong trào    KX  S H được các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ 

đạo thực hiện.  hính vì vậy, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được 

nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện.  ể thực hiện 

điều này, U N  thị trấn  ứ Kỳ,  an chỉ đạo phong trào đã triển khai các 

hoạt động:  

Xây dựng tiêu chí gia đình văn hóa: Phát huy giá trị truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc, với mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, 

văn minh trong những năm qua U N  và     phong trào đã đưa ra các 

tiêu chí cụ thể xây dựng gia đình văn hóa.  iệc quy định đạt danh hiệu 

   H của mỗi gia đình của thị trấn  ứ Kỳ được quyết định theo các tiêu 

chí mà U N  tỉnh ban hành. Hàng năm,     xã hướng dẫn các khu dân 

cư rà soát các tiêu chí, bình chọn và xét công nhận danh hiệu “ ia đình văn 

hóa”.  iệc bình xét gia đình văn hóa được các khu dân cư thực hiện cơ bản 

bám sát vào các tiêu chuẩn do U N  tỉnh quy định.  

Thực hiện các chương trình xây dựng gia đình văn hóa: Trong 

những năm qua (2010 - 2018), ban  ăn hóa  hông tin thị trấn  ứ Kỳ đã 

làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính 

sách của  ảng và Nhà nước về công tác xây dựng gia đình: luật Hôn nhân 

gia đình; luật Phòng, chống bạo lực gia đình... đồng thời phổ biến các tài 

liệu giáo dục đời sống gia đình, cung cấp những kiến thức, văn hóa ứng xử 

giữa các thành viên trong gia đình.  ác chương trình được thực hiện:  
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Xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nề 

nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con chung hiếu, cháu hiếu thảo, vợ chồng 

hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.   heo kết quả gần đây 

trong báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động    KX  S H ở 

khu dân cư của M  Q cho thấy: quan 20 năm thị trấn bình xét, công nhận 

được 6.326 ông bà, 3.851 cha mẹ mẫu mực và 2.425 con cháu hiếu thảo.  

 ừ năm 2012, U N  thị trấn đã triển khai xây dựng mô hình điểm 

về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng 5 câu lạc bộ “gia đình phát 

triển bền vững” và 5 địa chỉ tin cậy.  ừ đó cho đến nay mô hình này được 

duy trì hoạt động, được nhân dân hưởng ứng và đánh giá cao.  rong đó kết 

quả thấy rõ thể hiện trong việc nhận thức của nhân dân về công tác gia đình 

và bạo lực gia đình ngày càng cao, nhiều năm nay trên địa bàn thị trấn 

không có tình trạng bạo lực gia đình xảy ra. Làm tốt công tác biểu dương, 

khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày “ ia đình  iệt 

Nam” và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. 

Nhìn chung, đa số các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt 

các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp 

hành các chủ trương của  ảng, pháp luật của Nhà nước. “Gia đình là tế 

bào của xã hội, gia đình có tốt thì xã hội mới tốt và phát triển được. Do đó, 

chúng tôi luôn coi trọng công tác xây dựng gia đình văn hóa. Mỗi gia đình 

thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách và giáo dục nếp sống, văn 

hóa ứng xử cho mỗi người” (trích  LP  bác  ỗ  ăn  o, trưởng khu dân 

cư An Nhân  ông, ngày 24/5/2018).  
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Bảng 1. Kết quả thống kê số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 

của thị trấn  ứ Kỳ (2010-2018) 

TT  ăm 
 ổng số gia 

đình 

 ố đăng 

ký 

 ạt tiêu 

chuẩn 

 ỷ lệ % 

(so với 

tổng số hộ) 

 ố gia đình 

văn hóa 

tiêu biểu 

1 2010 48.300 43.312 39.921 82,65 70 

2 2011 48.456 45.320 42.264 87 79 

3 2012 50.019 45.320 42.778 85,52 80 

4 2013 50.523 45.174 43.384 86 80 

5 2014 50.523 48.345 44.659 87 90 

6 2015 51.333 49.564 44.659 87 95 

7 2016 52.945 51.236 49.056 92,65 95 

8 2017 55.877 54.120 50.268 89,96 100 

9 2018 58.120 54.789 51.501 88,61 115 

 ổng 466.096 437.180 408.490 87,3 804 

 

          (Nguồn: Ban Văn hóa và Thông  tin thị trấn Tứ Kỳ) 

* Xây dựng khu dân cư văn hóa  

Sau một thời gian thực hiện phong trào    KX  S H, công tác 

xây dựng khu dân cư văn hóa đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu 

rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.  ác khu dân cư văn hóa trên địa bàn thị 

trấn luôn nêu cao và phát huy tối đa vai trò trong việc xây dựng  S H ở 

khu dân cư. Nhân dân chấp hành tốt đường lối chính sách của  ảng, pháp 

luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.  ể phát huy tinh thần 

xây dựng  S H thị trấn  ứ Kỳ đã phát động phong trào “   KX  S H 

ở khu dân cư”. “Đây là cuộc vận động đúng ý Đảng, hợp lòng dân và được 

thực hiện trên khắp địa bàn các khu dân cư. Cuộc vận động đã khơi dậy 

mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau ở tất cả cộng đồng khu dân 

cư, đặc biệt trong việc cùng nhau phát triển kinh tế” ( rích  LP  bác  

Nguyễn Ngọc  ung, khu dân cư La  ỉnh  ắc, ngày 24/5/2018).  
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 rong những năm qua,     phong trào, ban văn hóa, ban công tác 

M  Q trên địa bàn khu dân cư thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính 

quyền phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên vận động nhân dân giúp 

nhau phát triển sản xuất chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng, đẩy mạnh 

chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp đỡ về giống, vốn kinh nghiệm sản xuất. 

 ận động từ nội bộ đoàn viên, hội viên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giải 

quyết việc làm tại cơ sở tiêu iểu như khu dân cư An Nhân  ông, La  ỉnh 

 ắc, La  ỉnh Nam. Nhân dân tại cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ nhau như ngày 

công, con giống, cây trồng, vốn, kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, giới thiệu việc 

làm...Kết quả là các mô hình phát triển kinh tế điển hình có thu nhập hàng 

năm từ 50  - 200 triệu đồng/năm, góp phần giải quyết việc làm cho trên 500 

lao động mỗi năm.  ỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng,  hộ nghèo ngày càng 

giảm. “Với sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, Khu dân cư trong những 

năm qua đời sống của bà con chúng tôi được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông 

thôn ngày càng được đổi mới, cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, sạch 

đẹp. Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi khi được sống trong không gian lành 

mạnh và được tham gia vào các hoạt động cộng đồng, cảm thấy yêu và gắn 

bó với nơi mình đang sinh sống” ( rích  LP   hị Phạm  hu Hà, khu dân 

cư La  ỉnh Nam ngày 24/5/2018). 

Bảng 2. Kết quả tổng hợp việc xây dựng khu dân cư văn hóa  

của thị trấn  ứ Kỳ từ năm 2010-2018 

TT Khu dân cư 
 ăm đạt  danh hiệu 

KD  văn hóa 
 hi chú 

1 La  ỉnh  ắc 2013  

2 La  ỉnh Nam 2014  

3 An Nhân  ông 2012  

4 An Nhân  ây 2015  

(Nguồn: Ban Văn hóa và Thông  tin thị trấn Tứ Kỳ) 



64 

 

Hàng năm, các khu dân cư đều cơ bản giữ vững về an ninh trật tự, 

đảm bảo trên địa bàn không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, không 

để xảy ra hiện tượng trộm cắp, ít xảy ra những vụ việc nghiêm trọng.  rước 

đây năm 2015 còn khu An Nhân  ây chưa đạt khu dân cư văn hóa  do để 

xảy ra tình trạng mất an toàn về an ninh trật tự nên bị nhắc nhở, đến nay 

tình trạng này đã được đẩy lùi và được     huyện công nhận (4/4 khu dân 

cư đều được công nhận về an ninh trật tự).  

 ác khu dân cư đều có các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 

thao thường xuyên sinh hoạt như  L  thơ,  L  bóng chuyền hơi,  L  thể 

dục dưỡng sinh... rong phong trào xây dựng khu tiên tiến, khu văn hóa 

cũng đã được các khu vực tích cực hưởng ứng, tiêu biểu là việc xây dựng 

quy ước, hương ước ở khu.  ính đến hết năm 2015 đã có 4/4 khu thực hiện 

tốt quy ước khu dân cư và được U N  thị trấn biểu dương.  

 ó thể nói, trong những năm qua,     phong trào “   KX  S H 

ở khu dân cư” đã và đang thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc giữ 

gìn, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng ý thức 

đoàn kết và hợp tác cùng phát triển trong cộng đồng khu dân cư.  hính vì 

vậy, thị  trấn  ứ Kỳ là một trong những đơn vị đầu tiên trong huyện được 

công nhận danh hiệu có 100% làng, khu dân cư văn hóa (4/4 khu dân cư đạt 

khu dân cư văn hóa).  ác khu dân cư trên địa bàn đã xây dựng được quy ước 

và được U N  huyện phê duyệt.  rong quá trình thực hiện phong trào, với 

sự chỉ đạo thường xuyên từ U N ,     bản quy ước luôn được chỉnh sửa, 

bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình mới song vẫn tuân thủ và tôn 

trọng pháp luật, được nhân dân đồng thuận thực hiện, góp phần xử lý những 

vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở.  

Nhìn chung, hàng năm, các khu dân cư trên địa bàn thị trấn được 

công nhận khu dân cư văn hóa luôn giữ vững và phát huy tốt danh hiệu. 

Phong trào này đã tác động tích cực, làm thay đổi và không ngừng nâng 
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cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân; kinh tế không 

ngừng phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện. Hiện nay, bình 

quân thu nhập theo đầu người đều đạt và vượt mức trung bình của huyện, 

tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.  ến  ứ Kỳ hôm nay không còn thấy nhà 

tranh tre, vách đất.  ấn đề y tế, chăm sóc sức khỏe cũng được các cấp ủy 

 ảng, chính quyền địa phương quan tâm, công tác khám chữa bệnh được 

thực hiện thường xuyên.  

* Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

 ới vị trí trung tâm của huyện, thị trấn  ứ Kỳ là nơi tập trung khá 

đông các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  ính đến tháng 6 năm 2018, trên 

địa bàn thị trấn có 12 doanh nghiệp, 9 cơ quan, 8 trường học các cấp (mầm 

non, tiểu học,  H S,  HP ) 

Ngay từ đầu năm mới, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn thị trấn đã nhanh chóng tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ 

đạo quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “ ơ 

quan đạt chuẩn văn hóa”, “ ơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “ oanh  nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa”. U N  thị trấn phối hợp với phòng  H   hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng kí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định.  uối năm, hướng dẫn các đơn vị 

tiến hành tự chấm điểm và gửi biên bản tự chấm, hồ sơ đề nghị xét công 

nhận cơ quan, đơn vị văn hóa về cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo 

   . U N  thị trấn sẽ thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra, thẩm 

định kết quả tự chấm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  rên cơ sở đó, 

    họp, xét duyệt và làm văn bản đề nghị U N  huyện ra quyết định 

công nhận danh hiệu.  

Sau một thời gian dài triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thị trấn  ứ Kỳ 

đã đi vào nề nếp và ngày càng nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực 
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phấn đấu thực hiện các tiêu chí để đạt danh hiệu. Phong trào “Xây dựng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa" luôn được các cấp Ủy,  ảng, chính 

quyền, các ban ngành đoàn thể, chủ sử dụng lao động quan tâm, tạo điều 

kiện về mọi mặt để phong trào phát triển.  ác cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp luôn coi xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa là một 

trong những tiêu chí trong thi đua và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục 

hàng năm. Kết quả cụ thể:  

Bảng 3: Kết quả tổng hợp cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa 

bàn thị trấn  ứ Kỳ (giai đoạn 2010 - 2018) 

 ăm 

 ổng số cơ 

quan, đơn vị, 

doanh nghiệp 

 ơ quan, đơn 

vị, doanh 

nghiệp đăng 

ký đạt chuẩn 

văn hóa 

 ơ quan, đơn 

vị, doanh 

nghiệp đạt 

chuẩn văn 

hóa 

 ỷ lệ (%) 

2010 27 25 20 74 

2011 30 23 19 63,3 

2012 33 23 19 57,5 

2013 33 26 24 72,7 

2014 33 19 17 51,5 

2015 33 20 15 45,4 

2016 32 28 19 59,3 

2017 32 27 21 65,6 

2018 30 28 17 56,6 

 ổng 249 219 171 60,6 

 

                              (Nguồn: Ban Văn hóa và Thông  tin thị trấn Tứ Kỳ) 

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực, chủ động 

trong việc triển khai, thực hiện có kết quả các tiêu chí xây dựng, duy trì và 

giữ vững danh hiệu trong nhiều năm liên tục.  ại các đơn vị đạt chuẩn văn 
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hóa, kỷ cương pháp luật, dân chủ được đề cao; chất lượng, hiệu quả công 

tác, năng suất lao động không ngừng được nâng lên; đời sống vật chất, tinh 

thần của công chức, viên chức, người lao động được cải thiện rõ rệt; nếp 

sống văn minh được phát huy và đặc biệt môi trường, điều kiện lao động 

được cải thiện. Hầu hết các trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khang 

trang, sạch đẹp. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn 

hóa được duy trì và phát triển rộng khắp có tác động không nhỏ đến việc 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn thị trấn.  

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã lựa chọn những nội dung 

đăng ký thực hiện đạt chuẩn văn hóa phù hợp với đặc điểm, đặc trưng 

ngành nghề của đơn vị mình như: cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, 

trách nhiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi 

thầy,c ô giáo là tấm gương tự học, tự rèn luyện” để học sinh noi theo của 

công đoàn ngành giáo dục - đào tạo; phong trào học tập nâng cao trình độ 

chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện cải cách hành chính của cơ 

quan, đơn vị hành chính sự nghiệp...đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự 

lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  ắn kết với phong trào 

xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với tiếp tục 

đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  hí Minh”, 

phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào 

“Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Xây 

dựng cơ quan, công sở, môi trường làm việc không khói thuốc”, “An 

toàn về an ninh trật tự”... 

2.2.4.4. Phong trào xây dựng Thị Trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 

 Phong trào xây dựng " hị  rấn đạt chuẩn văn minh đô thị" được 

thực hiện theo  hông tư số 02/2003/  -bv   L ngày 24/01/2013 của  ộ 

 ăn hóa,  hể thao và  u lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự thủ 
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tục xét và công nhận danh hiệu “ hị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.  ác 

tiêu chí bình xét danh hiệu này như sau: (1) Quản lý kiến trúc, xây dựng đô 

thị theo quy hoạch; (2) Nâng cao chất lượng “ ia đình văn hóa”, “Khu phố 

văn hóa”; (3) Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; (4) 

Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao; (5) Nghiêm chỉnh chấp hành chủ 

trương, đương lối của  ảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy 

định của địa phương.  rong những năm qua,  ảng ủy,  hính quyền và Ủy 

ban MTTQ  hị  rấn  ứ Kỳ luôn coi trọng việc tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo, phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động xây dựng khối đại đoàn kết, 

tạo nên sự nhất trí về chính trị, tư tưởng và đồng thuận trong các tầng lớp 

Nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu 

nước, đặc biệt là phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Thị  rấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị”.  ây chính là một trong những nội dung và mục 

tiêu quan trọng đem đến thành công của phong trào  oàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa trên địa bàn  hị  rấn. 

 Nghị quyết  ại hội  ảng bộ thị trấn  ứ Kỳ lần thứ   (nhiệm kỳ 

2015 - 2020) đã đề ra mục tiêu “Xây dựng thị trấn  ứ Kỳ đạt chuẩn văn 

minh đô thị”, ngày 7 tháng 10 năm 2015, U N  thị trấn  ứ Kỳ đã ban 

hành  ề án số 03/ A - U N  về “Nâng cao chất lượng xây dựng  S H, 

văn minh đô thị, xây dựng thị trấn văn hóa giai đoạn 2016 - 2020”. Ngay 

sau khi đề án được phê duyệt và ban hành, U N  đã tiến hành rà soát, 

nghiên cứu và quy hoạch xây dựng thị trấn theo hướng đô thị văn minh, 

từng bước thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị như 

tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn đô thị, toàn thiện 

cơ sở hạ tầng và các thiết chế đô thị. 

 U N  thị trấn đã phối hợp với các nhà trường vận động các nguồn 

lực tiến hành xây dựng một số lớp học cho trường mầm non thị trấn, 

trường tiểu học, tiến hành sửa chữa một số lớp học tại trường mầm non 
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Hoa sen, sửa sang lại một số phòng học tại trường  H S.  ặc biệt chú 

trọng đến các công trình hạ tầng về giao thông như: lắp đặt hệ thống chiếu 

sáng tự động tại trục đường 391, đường  ây Nguyên, đền liệt sĩ của 

huyện, bê tông hóa các tuyến đường trong khu dân cư, phối hợp với các 

khu dân cư xây dựng và sửa chữa các hệ thống thoát nước chống ngập úng 

trong mùa mưa.  ồng thời tiến hành xây dựng một số tuyến đường, phối 

hợp với tổ thu gom rác thải tiến hành thu gom  và xử lý rác hiệu quả đảm 

bảo môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn.  ối với các thiết chế văn hóa 

như đình, chùa, miếu, nhà thờ họ được đặc biệt quan tâm. U N  -     

đã tiến hành rà soát, lập danh sách đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền vận 

động nhân dân tiến hành tu sửa, xây dựng các thiết chế văn hóa theo đúng 

quy hoạch, có lối kiến trúc hài hòa, không vi phạm pháp luật.  

U N  đã từng bước tiến hành nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các 

hệ thống quy hoạch.  ác vị trí quy hoạch được công bố công khai để nhân 

dân nắm bắt và cùng thực hiện theo quy định của nhà nước như khu dân cư 

 ầu Yên tại khu La  ỉnh Nam, trụ sở làm việc của  ảo hiểm xã hội và Liên 

đoàn lao động huyện tại khu An Nhân  ông, bia di tích cây  ề tại khu An 

Nhân  ây...Hàng năm, U N   hị  rấn đã Phối hợp với phòng Kinh tế hạ 

tầng,  ông an huyện,  ài  phát thanh huyện, công an và địa chính thị trấn tiến 

hành công tác chỉnh trang đô thị một số hộ kinh doanh, buôn bán trên lòng, 

lề đường gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn.  ồng thời phối hợp với ban 

quản lý chợ Yên tiến hành quy hoạch chợ Yên theo quy định, giải tỏa một 

số chợ cóc trong các khu dân cư, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan 

đô thị. Phối hợp với các khu dân cư thực hiện công tác “bê tông hóa” các 

tuyến đường với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”.  ến nay 

đã có trên 90% các tuyến đường trên địa bàn đươc bê tông hóa, xây dựng 

cảnh quan đô thị văn minh.  
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Hàng năm có trên 4/4 khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, tiêu biểu 

trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.  ới nhiệm vụ thực 

hiện tốt công tác đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tăng cường tuần tra canh 

gác, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, truy bắt tội phạm, nâng 

cao chất lượng của  ổ an ninh tự quản, xây dựng lịch tuần tra cụ thể nhất là 

các ngày lễ tết.  hú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân, 

duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình, phong trào hiện có, củng cố đẩy 

mạnh phong trào “ oàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “ ổ an ninh tự quản”. 

 ồng chí  ỗ Xuân Hượng,  hủ tịch U N  thị trấn cho biết “UBND xây 

dựng quy chế quản lý đô thị và quy định cụ thể trong việc quản lý lập kế 

hoạch và quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai và xây dựng, quản lý hành lang 

giao thông, quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội” ( rích   LP  ngày 

27/10/2018).  

 ông tác giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư luôn được coi 

trọng.  hia sẻ về vấn đề này, bác  ặng Quang  inh, trưởng khu dân cư  La 

 ỉnh  ắc cho chúng tôi biết: “Nhằm làm cho cảnh quan môi trường trong 

khu dân cư luôn sạch đẹp  Tổ thu gom rác  đã mở rộng quy mô dịch vụ vệ 

sinh môi trường, yêu cầu rác thải sinh hoạt của các gia đình, trên các 

tuyến đường giao thông, các khu công cộng phải được thu gom, xử lý hàng 

ngày; khắc phục triệt để việc đổ rác bừa bãi. Gia đình hoặc cá nhân nào vi 

phạm sẽ bị phê bình nghiêm khắc, phạt tiền. Thực hiện điều này với mong 

muốn tạo ra ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người, giữ gìn khu dân cư 

sạch sẽ” ( rích  ư liệu phỏng vấn ngày 24/5/2018).  

U N  đã thành lập được tổ thu gom rác, xây dựng được bãi rác tập 

trung, quét dọn đường, nhân dân đóng góp phí theo quy định.  uộc vận 

động đã có tác động tích cực trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường nâng 

cấp cải tạo đường làng ngõ xóm, gắn biển số nhà, tên ngõ xóm, thắp điện 

đường đến từng ngõ xóm... ỷ lệ các công trình vệ sinh đảm bảo quy cách ở 
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các khu dân cư văn hóa ngày càng tăng. Qua khảo sát năm 2010 có 55% hộ 

dân có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh thì năm 2015 tỷ lệ này đạt 97%, 100 % 

số hộ được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh, trên 95% số hộ có nhà ở 

kiên cố, nhà xây cao tầng. Hàng năm có trên 90% số hộ tham gia nộp phí 

vệ sinh môi trường để đảm bảo vệ sinh môi trường chung, đảm bảo chi phí 

cho tổ thu gom rác hoạt động có hiệu quả.  

Bảng 4. Kết quả tổng hợp các hộ gia đình tham gia thu gom và xử lý rác 

thải sinh hoạt giai đoạn 2010- 2018 

TT Năm 
 ổng số gia 

đình 

 ố hộ tự phân loại 

và xử lý rác thải tại 

gia đình 

 ố hộ sử dụng dịch 

vụ thu gom và xử 

lý rác thải của địa 

phương 

1 2010 48.300 21.735 26.565 

2 2011 48.456 24.228 24.228 

3 2012 50.019 32.512 17.507 

4 2013 50.523 35.366 15.157 

5 2014 50.523 3.537 46.986 

6 2015 51.333 41.066 10.267 

7 2016 52.945 45.003 7.942 

8 2017 55.877 50.289 5.588 

9 2018 58.120 55.214 2.906 

 ổng 466.096 209.743 209.743 

 

 ó thể nói, phong trào “xây dựng Thị Trấn đạt chuẩn văn minh đô 

thị” đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng, đi vào cuộc sống của cán bộ, 

công chức, cộng đồng dân cư trên địa bàn  hị  rấn. Liên tục từ năm 2013 

đến năm 2017, phường Hồng Hải đều được U N  thành phố Hạ Long 

công nhận các danh hiệu thi đua.  ặc biệt năm 2013, phường được nhận 
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Huân chương Lao động hạng  a; năm 2015, phường đạt danh hiệu phường 

tiên tiến cấp tỉnh. 

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

 ăn cứ  hông tư số 04/2011/   -   H   L ngày 21/11/20111 của 

 ộ  ăn hóa,  hể thao &  u lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 17/2014/Q  - 

U N  ngày 29/7/2014 của U N  tỉnh  Hải  ương ban hành quy định cụ 

thể một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội trên địa bàn...U N  thị trấn  ứ Kỳ đã tuyên truyền, vận 

động các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của Nhà nước.  

* Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới 

 ổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, 

vận động quần chúng nhân dân tổ chức lễ cưới theo nếp sống mới phù hợp 

với thuần phong mỹ tục của dân tộc.  heo quy định chung việc cưới phải 

được tổ chức theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình như đăng 

ký kết hôn, tổ chức lễ cưới tại gia đình hoặc tại địa điểm cưới.  rong đó, tổ 

chức việc cưới phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, 

phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương, dân 

tộc, tôn giáo và phù hợp với hoàn cảnh của hai gia đình.  rên địa bàn thị 

trấn  ứ Kỳ hiện nay phần lớn các đám cưới đều được tổ chức gọn từ 1 đến 

1,5 ngày.  ình trạng ăn uống linh đình, phô trương, lãng phí mang tính vụ 

lợi giảm dần.  iệc đăng ký và trao giấy kết hôn được tổ chức đảm bảo 

trang trọng, đúng pháp luật. Ngoài ra, khuyến khích thực hiện các hoạt 

động sau trong tổ chức việc cưới: dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời 

dự lễ cưới, tiệc cưới; hạn chế tổ chức tiệc cưới linh đình, chỉ tổ chức tiệc 

trà, tiệc ngọt trong lễ cưới; không sử dụng thuốc lá trong đám cưới;  ô dâu, 

chú rể và gia đình mặc trang phục truyền thống trong ngày cưới... 

 ác cá nhân và gia đình khi tổ chức cưới cho bản thân hoặc con, 

cháu phải thông báo với trưởng thôn, khu dân cư nơi cư trú hoặc thủ trưởng 
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cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý về quy mô, địa điểm tổ chức tiệc cưới. 

 án bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tổ 

chức cưới cho bản thân hoặc con, cháu.  

Sau nhiều năm triển khai thực hiện số đám cưới theo nếp sống văn 

hóa mới , theo mô hình mới hiệu quả, tiết kiệm ngày càng tăng lên và đặc 

biệt không có đám cưới nào vi phạm nếp sống văn hóa mới. Kết quả:  

Bảng 5: Kết quả tổng hợp việc thực hiện nếp sống văn minh trong  

việc cưới (giai đoạn 2010 - 2018) 

 ăm 

thực hiện 

 ổng số 

đám cưới 

 ố đám cưới 

theo nếp 

sống văn 

hóa mới 

 ố đám cưới 

vi phạm nếp 

sống văn 

hóa mới 

 ố đám cưới 

theo mô hình 

mới hiệu quả, 

tiết kiệm 

2010 70 40 0 30 

2011 83 40 0 43 

2012 77 48 0 29 

2013 75 42 0 35 

2014 62 39 0 23 

2015 35 20 0 15 

2016 43 35 0 21 

2017 51 34 0 29 

2018 57 36 0 31 

 ổng số 553 334 0 219 

 

          (Nguồn: Ban Văn hóa và Thông  tin thị trấn Tứ Kỳ) 

* Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang  

 ới quan niệm “nghĩa tử là nghĩa tận”, việc tang ở các khu dân cư 

đều được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm, duy trì đúng với truyền thống 

của địa phương, đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường.  ác khu dân cư 

đều thực hiện mô hình “thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang” theo 
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chủ trương, đường lối trong các văn bản chỉ đạo  hủ tướng chính phủ,  ộ 

 ăn hóa thể thao & du lịch và U N  tỉnh Hải  ương. Ngay sau khi tiếp 

nhận chỉ thị từ các văn bản,  ảng ủy, U N  đã thống nhất với U M  Q 

thành lập và kiện toàn     mô hình, phân công các thành viên trong     

phụ trách địa bàn các khu. Xây dựng kế hoạch hoạt động, hướng dẫn chỉ 

đạo cấp ủy, ban  ông tác Mặt trận và lãnh đạo khu dân cư xây dựng kế 

hoạch, thành lập ban lễ tang, xây dựng quy chế hoạt động của mô hình tự 

quản về việc tang đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch.     thị trấn do 

đồng chí chủ tịch U N  làm trưởng ban, các đồng chí cán bộ văn hóa, 

M  Q làm phó ban, ủy viên là các tổ chức chính trị xã hội.  an lễ tang ở 

khu dân cư do đồng chí chi bộ làm trưởng ban, đồng chí trưởng khu, trưởng 

ban công tác mặt trận làm phó ban, các ủy viên là đại diện các chi hội đoàn 

thể, đại diện gia đình, dòng họ gia tang.  

UBND thị trấn có kế hoạch xây dựng, mở rộng nghĩa trang nhân dân, 

quy chế, quy định cụ thể đối với việc mai táng, xây mộ, phù hợp với tập 

quán và quy định của pháp luật đất đai, vệ sinh môi trường.  

Mô hình “ hực hiện nếp sống văn minh trong việc tang” được cán 

bộ, các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư trên địa bàn thị trấn đều đồng 

tình, thực hiện đúng theo quy định của quy chế đã xây dựng.  ác gia đình 

khi có người qua đời đã làm đúng các thủ tục như: khai tử, báo cáo với 

chính quyền cơ sở.  an tang lễ khu dân cư phối hợp với gia đình tang chủ 

tổ chức nghi lễ đảm bảo trang nghiêm, vệ sinh, văn minh tiết kiệm, đảm 

bảo 5 không trong việc tang: không để người chết quá 24 tiếng (trường hợp 

đặc biệt cũng không để quá 36 giờ); không làm cỗ linh đình mời khách; 

không dùng kèn, trống và các âm thanh khác quá 21 giờ 30 và trước 5 giờ 

sáng hôm sau; không để mê tín dị đoan hoặc các thủ tục lạc hậu diễn ra 

trong hoạt động tang lễ như: rắc tiền vàng mã, tiền thật trên đường đưa 

tang, khóc mướn, cúng khấn kéo dài, không đốt đuốc; không xây mộ quá 

kích thước do U N  thị trấn quy định.  ên cạnh đó, trong việc tang đã 

thực hiện 4 nên: làm lễ truy điệu ngắn gọn không quá 20 phút nhưng vẫn 
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đảm bảo trang nghiêm; dùng vòng hoa luân phiên; có sổ tang để ghi người 

phúng viếng thay cho phát biểu; dùng băng, đĩa nhạc hiếu thay cho đội 

nhạc hiếu trực tiếp. Ngoài ra, ban lễ tang trong từng khu dân cư thực hiện 

việc mai táng phù hợp với đối tượng cụ thể: đối với nhân dân được tổ chức 

theo nghi thức truyền thống; đối với cán bộ, đảng viên được thực hiện theo 

quy định về tổ chức tang lễ cho cán bộ, đảng viên khi từ trần.  ác khâu 

khâm liệm, trang phục mai táng đều nhanh gọn, vệ sinh.  ác lễ tiết sau đám 

tang như cúng 3 ngày, cúng tuần 7 ngày, 49 ngày, 100 ngày về cơ bản được 

tổ chức gọn nhẹ trong gia đình.  heo kết quả báo cáo của U N  thị trấn 

 ứ Kỳ việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang theo Quyết định 

308/2005/Q  -  tg ngày 25/11/2005 của  hủ tướng chính phủ đã có nhiều 

chuyển biến tích cực ở các khu dân cư. Kết quả:  

Bảng 6: Kết quả tổng hợp việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

tang (giai đoạn 2010 - 2018) 

 ăm thực 

hiện 

 ổng số 

đám tang 

 ố đám 

tang theo 

nếp sống 

văn hóa 

mới 

 ố đám 

tang không 

theo nếp 

sống văn 

hóa mới 

 ố đám 

tang thực 

hiện hỏa 

táng 

 ố khu dân 

cư đã quy 

hoạch 

nghĩa trang 

nhân 

dân/tổng số 

2010 36 36 0 7 4/4 

2011 42 35 0 7 4/4 

2012 48 36 0 12 4/4 

2013 54 43 0 11 4/4 

2014 39 30 0 9 4/4 

2015 22 22 0 7 4/4 

2016 41 41 0 15 4/4 

2017 35 35 0 19 4/4 

2018 48 48 0 18 4/4 

 ổng số 365 365 0 105 4 

                                 (Nguồn: Ban Văn hóa và Thông  tin thị trấn Tứ Kỳ) 
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Như vậy, mô hình “thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang” đã 

đem lại những kết quả thiết thực cho đời sống của nhân dân ở các khu dân 

cư: giảm thiểu thời gian, công sức, chi phí, loại bỏ các thủ tục lạc hậu, mê 

tín dị đoan góp phần nâng cao đời sống văn hóa vật chất và tinh thần cho 

nhân dân, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.  uy nhiên, 

bên cạnh đó việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang còn gặp một 

số hạn chế nhất định: một số gia đình chưa nghiêm chỉnh chấp hành, khi có 

người nhà qua đời vẫn tổ chức theo tục quán quê gốc (hộ gia đình tạm trú), 

công tác tuyên truyền chưa sâu rộng tới toàn thể nhân dân, cán bộ tham gia 

mô hình và ban lễ tang luôn có sự thay đổi, thay thế nên hoạt động không 

liên tục, hạn chế về chuyên môn, công tác tổ chức, triển khai thực hiện, khó 

khăn về kinh phí hoạt động... 

* Thực hiện  nếp sống văn minh trong lễ hội 

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn  ứ Kỳ có một số các tín ngưỡng 

truyền thống và các tôn giáo như đạo Phật, đạo  in lành...Hàng năm các lễ 

hội truyền thống, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được duy trì trong các 

khu dân cư. Nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo U N  thị trấn đều có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo ccas 

Khu dân cư, ban tổ chức lễ hội phải có trách nhiệm:  

Sắp xếp hợp lý hệ thống hàng quán dịch vụ, điểm trông giữ phương 

tiện giao thông đảm bảo mỹ quan; đảm bảo an ninh trật tự trong tổ chức lễ 

hội; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ; đảm bảo 

vệ sinh môi trường, bố trí hợp lý nơi chứa rác thải, nhà vệ sinh, có phương 

án bảo vệ di tích, cổ vật; 

 ó bảng tóm tắt giới thiệu lịch sử, giá trị kiến trúc, văn hóa nghệ 

thuật của di tích; có biển chỉ dẫn sơ đồ các khu vực trong khuôn viên di 

tích, đảm bảo tiện lợi cho nhân dân khi tham quan, hành lễ.  
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Hướng dẫn nhân dân đặt tiền lễ, tiền dầu nhang, thắp hương đúng 

nơi quy định; không gài tiền lẻ vào đồ lễ, tượng Phật; không rải tiền xuống 

giếng hoặc lên các hiện vật làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích. 

Mỗi di tích đặt không quá 3 hòm công đức (tại các ban thờ chính), bố trí 

bàn ghi công đức khoa học, thuận tiện cho du khách.  

 ấm các hình thức kinh doanh đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, bán đồ 

mã trong khu vực di tích. Khuyến khích mỗi di tích chỉ đặt 1 lư hương, 1 

hòm công đức.  

Bảng 7: Kết quả tổng hợp việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ 

hội (giai đoạn 2010 - 2018) 

 ăm thực hiện Lễ hội dân gian 
Lễ hội lịch sử 

cách mạng 
Lễ hội khác 

2010 2 0 2 

2011 2 0 3 

2012 2 0 3 

2013 2 0 4 

2014 2 0 3 

2015 2 0 3 

2016 2 0 3 

2017 2 0 4 

2018 2 0 3 

 ổng số 18 0 28 

                                 (Nguồn: Ban Văn hóa và Thông  tin thị trấn Tứ Kỳ) 

 ác lễ hội lớn trên địa bàn như lễ hội truyền thống di tích lịch sử 

văn hóa đình An Nhân, đình La  ỉnh, chùa  iên Khánh, chùa  ĩnh Khánh 

với các hoạt động chính của lễ hội như nghi thức tế lễ, các hoạt động văn 

hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian như leo cầu thùm, trọi gà, bắt vịt, kéo 

co...đều đảm bảo được phần lễ trang nghiêm, long trọng, phần hội sôi nổi, 
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vui tươi.  ác lễ hội được tổ chức theo đúng quy định của nhà nước, diễn ra 

đúng nghi thức, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, không có biểu hiện mê tín dị 

đoan, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, không làm ảnh 

hưởng đến an toàn giao thông và sinh hoạt của nhân dân.  ồng thời lễ hội 

phải khơi dậy và phát huy được truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết 

cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa được đông 

đảo quần chúng nhân dân tham gia, hưởng ứng.  

2.2.5. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng 

* Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát 

Hàng năm, U N  cùng     đều tiến hành công tác sơ kết, tổng kết 

đánh giá kết quả thực hiện của phong trào trên các lĩnh vực hoạt động như 

công tác xây dựng gia đình văn hóa; thực hiện mô hình xây dựng nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; báo cáo các kết quả trong việc 

thực hiện đề án nâng cao chất lượng xây dựng  S H, văn minh độ thị; kết 

quả xây dựng nhà văn hóa, khu dân cư văn hóa...theo từng giai đoạn cụ thể 

như 6 tháng đầu năm, một năm hoạt động hoặc các chặng đường 5 năm, 10 

năm, 15 năm, 20 năm... rên cơ sở nhìn nhận lại các hoạt động đã triển khai 

thực hiện, tổng kết tình hình, đánh giá ưu, nhược điểm, bài học kinh nghiệm 

và định hướng, giải pháp cho những giải đoạn tiếp theo.  

U N  thị trấn luôn chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về văn hóa và các dịch vụ văn hóa trên địa bàn.  ính đến tháng 11 năm 

2018, trên địa bàn thị trấn có 5 hộ kinh doanh dịch vụ internet, 5 hộ kinh 

doanh karaoke, 4 hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, 2 hộ bán băng đĩa hình, 4 cơ 

sở kinh doanh dịch vụ photocopy.  ác hộ kinh doanh đều được U N  thị 

trấn hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết, đăng ký gia hạn giấy phép kinh 

doanh theo quy định.  

 ăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa và xử 

lư nghiêm các trường hợp vi phạm. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của 
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các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và công dân đối với việc tổ chức và 

quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh các dịch vụ văn hóa. Phối hợp với 

công an huyện kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn hóa 

như dịch vụ karaoke, internet, bán băng đĩa hình, bán sách, truyện, in 

ấn…chấn chỉnh các hoạt động đi vào nề nếp, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi 

việc nhập lậu và truyền bá những sản phẩm văn hóa độc hại, trái phép, các 

loại băng đĩa hình không có nguồn gốc rõ ràng.  

 ông tác thanh tra, kiểm tra đánh giá không chỉ thuộc về các cơ quan, 

tổ chức ban ngành có liên quan mà nó là trách nhiệm của toàn dân.  o đó 

thực hiện nghị quyết Liên tịch số 02 của ủy ban  W M  Q  iệt Nam và ủy 

ban an toàn giao thông quốc gia 4/4 khu đã ký cam kết thực hiện phong trào 

và thành lập tổ an ninh tự quản có quy chế, kế hoạch hoạt động cụ thể. 

Những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, vợ chồng con cháu cãi lộn nhau, 

những xích mích trong các hộ gia đình ở các khu đều được phát hiện và hòa 

giải ngay tại địa bàn dân cư.  hị trấn có 04 tổ hòa giải với 28 hòa giải viên. 

 rong những năm qua có 180 vụ việc, hòa giải thành công 165 vụ việc tiêu 

biểu là tổ hòa giải khu An Nhân  ông.  

Ngoài ra     thường xuyên theo dõi và nhắc nhở các hộ kinh doanh 

dịch vụ văn hóa trên địa bàn, các đơn vị thực hiện quảng cáo bằng các hình 

thức pano, áp phích, quảng cáo nói, quảng cáo in trên phương tiện thông tin 

đại chúng. Kịp thời nhắc nhở các trường hợp thực hiện quảng cáo không có 

giấy phép, hướng dẫn các hộ kinh doanh dịch vụ chưa có giấy phép làm thủ 

tục cấp phép.  

*Hoạt động thi đua, khen thưởng 

 ên cạnh việc tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các hoạt động 

xây dựng  S H trên địa bàn, công tác thi đua, khen thưởng cũng được     

phong trào đặc biệt quan tâm. U N  thị trấn  ứ Kỳ đã thành lập hội đồng 

thi đua khen thưởng thị trấn, xây dựng quỹ thi đua khen thưởng, nhằm xây 
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dựng tiêu chí thi đua, rà soát, biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc có 

thành tích và đóng góp cho phong trào.  

Xác định phong trào thi đua là động lực quan trọng để từng cán bộ, 

công chức trong cơ quan, đơn vị phấn đầu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 

giao, trong nhiều năm qua, U N , hội đồng thi đua khen thưởng của thị trấn 

 ứ Kỳ đã xây dựng và phát động phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực 

của đời sống xã hội.  ác hoạt động thi đua tập trung vào các lĩnh vực:  

Xây dựng, phát triển văn hóa và con người thị trấn  ứ Kỳ theo hướng 

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 của 

xã hội, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát 

triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi 

trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy người dân ngày 

càng hoàn thiện nhân cách.  

 ác phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết  ại hội đại biểu toàn quốc, Nghị 

quyết  ại hội  ảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội  ảng bộ thị trấn.  iếp tục 

duy trì các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.  

U N  thị trấn,     phong trào chỉ đạo cho các đoàn thể tổ chức 

phát động các phong trào thi đua tới từng chi hội, hội viên. Hàng năm, căn 

cứ vào các văn bản chỉ đạo và thực tế tham gia hoạt động của các cá nhân, 

đơn vị     có tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và tiến 

hành ký kết giao ước thi đua theo các chỉ tiêu phấn đấu cho thời gian tiếp 

theo.  ồng thời xem xét đơn đề nghị xét thưởng và quyết định khen thưởng. 

 ừ năm 2010 đến 2018, U N   hị  rấn đã khen thưởng cho 32 tập thể, 89 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động 
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   KX  S H ở khu dân cư và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, 

   KX  xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; quyết định công 

nhận 408.490 danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình “Ông bà cha mẹ mẫu 

mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”… iệc thi đua khen thưởng thường 

được tiến hành trong những cuộc tổng kết phong trào theo từng năm, từng 

giai đoạn. Hình thức khen thưởng thường là sự biểu dương, giấy khen và tiền 

mặt (kinh phí khen thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của U N  

thị trấn: tập thể là 200.000đ/tập thể, cá nhân là 100.000đ/cá nhân).  

 iệc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa, 

công sở, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể…được thực hiện theo một quy 

trình chặt chẽ, thống nhất từ các đoàn hể, chi hội đến hội nghị dân chính các 

khu dân cư và hội nghị bình xét toàn dân nên đảm bảo được yêu cầu khách 

quan, dân chủ, công khai, theo đúng những tiêu chí đề ra.  ác chi hội rà soát, 

làm chức năng tham mưu cho khu làm căn cứ bình xét, kết hợp với việc bình 

xét dân chủ có sự tham gia của nhân dân.  hông qua bình xét dân chủ công 

khai và dựa trên kết quả rà soát, đánh giá của     phong trào thị trấn sẽ bầu 

ra những tập thể, tấm gương tiêu biểu xuất sắc.  

Ngoài ra, các hoạt động phong trào khác đều có hình thức khuyến 

khích, tặng thưởng bằng các hiện vật hoặc tiền mặt từ nguồn đóng góp của 

các tổ chức đoàn thể, các cá nhân, các nguồn xã hội hóa… iêu biểu như: 

giải bóng đá  hanh niên thị trấn  ứ Kỳ, giải bóng chuyền hơi của Hội người 

cao tuooie, Hội cựu chiến binh… được tổ chức hàng năm nhằm tạo cho quần 

chúng nhân dân có một sân chơi bổ ích, tích cực rèn luyện thể lực đồng thời 

tạo không gian giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu, 

qua đó nhằm phát hiện và tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham gia các 

giải thi đấu cấp huyện. Mỗi đội khi tham gia đều được ban tổ chức hỗ trợ 

một phần kinh phí. Ngoài ra, ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội đạt 

thứ hạng nhất, nhì, ba và các giải cá nhân xuất sắc. Phần thưởng sẽ là cúp vô 
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địch (đội nhất), cờ, ho và tiền thưởng.  ó thể nói, việc thi đua, khen thưởng 

đã động viên, khích lệ quần chúng nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng 

các hoạt động phong trào và ghi nhận những đóng góp, sự nỗ lực, cố gắng 

của mỗi cá nhân, tập thể.  

 rong những năm qua, phong trào thi đua xây dựng người tốt, việc tốt 

và các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn thị trấn là động lực cho việc 

thực hiện phong trào xây dựng, phát triển kinh tế, làm việc thiện của người 

dân.  ó hàng chục cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu về nhiều mặt góp phần xây 

dựng quê hương thị trấn ngày càng giàu đẹp.  ừ phong trào giúp nhau giống, 

vốn để phát triển kinh tế đã xuất hiện ngày càng nhiều các hộ sản xuất kinh 

doanh giỏi.  ài truyền thanh thị trấn xây dựng chuyên mục gương “Người 

tốt, việc tốt” để tuyên dương, cổ vũ và động viên các cá nhân, tập thể đạt 

thành tích cao trong các phong trào thi đua của địa phương, góp phần vào sự 

phát triển chung của thị trấn.  

2.3.  ánh giá chung 

2.3.1. Thành tựu 

 ới sự quan tâm thường xuyên của     phong trào của huyện  ứ 

Kỳ, sự lãnh đạo của  ảng ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và 

các tổ chức đoàn thể nhân dân, sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng 

thành viên trong    , trong những năm qua phong trào    KX  S H 

của thị trấn  ứ Kỳ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trên các mặt:  

* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH 

đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành trên địa bàn thị 

trấn thực hiện một cách sát sao, có hiệu quả. 

 ừ kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng  S H 

trên địa bàn thị trấn cho thấy, cấp ủy, chính quyền, M  Q và các ban, 

ngành đoàn thể thị trấn luôn xác định việc triển khai thực hiện phong trào 

là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng.  hính vì 
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vậy, trong các Nghị quyết  ảng bộ thị trấn đều đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ 

thể trong xây dựng  S H ở các khu dân cư và thị trấn  ứ Kỳ; hàng năm, 

U N  thị trấn đều ban hành Quyết định kiện toàn  an chỉ đạo phong trào 

   KX  S H; tại 4 khu dân cư đều kiện toàn  iểu ban chỉ đạo 

   KX  S H...  

Nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đó, phong trào xây 

dựng  S H cơ sở tại thị trấn đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị và thực sự trở thành một phong trào lớn, có tcas động tích cực, sâu 

sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn thị trấn. 

* Công tác tuyên truyền, vận động đã làm cho toàn dân thấy rõ tầm 

quan trọng của xây dựng ĐSVH  

 hông qua các hoạt động tuyên truyền, người dân trên địa bàn thị 

trấn đã nhận thức được việc xây dựng  S H không chỉ của cấp ủy, chính 

quyền, M  Q và các đoàn thể mà còn cần có sự tham gia tích cực của 

chính quần chúng nhân dân tại các khu dân cư thì mới có hiệu qua.  ừ thực 

tiễn hoạt động xây dựng  S H trên địa bàn thị trấn trong những năm qua 

cho thấy nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà đa số nhân dân 

trên địa bàn thị trấn đều tự nguyện và tích cực tham gia và hưởng ứng các 

chủ trương, chính sách, phương hướng hoạt động do  an chỉ đạo phong 

trào    KX  S H  thị trấn đề ra như:  ông tác xã hội hóa trong việc 

xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao được nhiều tập thể và cá nhân tại 

các khu dân cư ủng hộ với nguồn kinh phí lên đến hàng tỷ đồng; việc thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang được nâng lên; phong 

trào văn nghệ, thể thao quần chúng được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và 

tham gia, trên địa bàn các khu dân cư đã thành lập được nhiều  L  văn 

nghệ thể thao như:  L  khiêu vũ thể thao Khu la  ỉnh Nam,  L   óng 
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chuyền hơi Khu An Nhân  ông,  L   óng chuyền hơi Khu La  ỉnh  ắc, 

 L   óng chuyền nam hu La  ỉnh Nam,  L  dưỡng sinh của Hội người 

cao tuổi Khu La tỉnh  ắc...  ừ công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao 

chất lượng xây dựng  S H trên địa bàn thị trấn, góp phần hoàn thành các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mà Nghị quyết  ảng bộ thị trấn 

đề ra. 

* Việc lập kế hoạch xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thị trấn 

đã được thực hiện kịp thời, bài bản, rõ việc, rõ người, góp phần cụ thể hóa 

các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Qua nghiên cứu các văn bản liên quan đến phong trào xây dựng 

 S H trên địa bàn thị trấn cho thấy, việc lập kế hoạch là một khâu hết sức 

quan trọng, giúp cho  an chỉ đạo cũng như các thành viên  an chỉ đạo thực 

hiện có phương hướng, có sự phân công, phối hợp nhịp nhàng trong từng 

khâu, từng công đoạn cụ thể, góp phần đẩy mạnh phong trào    KX  

 S H địa phương. 

 ó thể nói, phong trào    KX  S H với những nội dung, kế 

hoạch được triển khai đã thực sự đem lại cho người dân trên địa bàn thị 

trấn  ứ Kỳ một đời sống văn hóa lành mạnh, an ninh trật tự được đảm bảo, 

đời sống kinh tế được nâng cao.  ặc biệt phong trào đã góp phần xây dựng 

con người và môi trường văn hóa phù hợp với thực tiễn và xu hướng mới.  

* Việc xây dựng cơ sở vật cất cho các hoạt động văn hóa đã được 

quan tâm, đầu tư với quy mô phù hợp cho các sinh hoạt cộng đồng, cơ bản 

đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân trên địa bàn thị trấn. 

Nhiều thiết chế văn hóa dành cho văn hóa thể thao đã được xã hội 

hóa từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn đầu tư xây dựng đã tạo nên 

một diện mạo mới  cho thị trấn như: Khu trung tâm  ăn hóa- thể thao thị 

trấn với nhiều hàng mục công trình (Hội trường N H thị trấn, Sân bóng đá 

cỏ nhân tạo, Nhà tập thể thao đa năng, Sân bóng chuyền...) đã đáp đứng 
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khá tốt nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể thao của nhân dân thị trấn 

và một số địa phương trên địa bàn huyện. 

U N  đã tiến hành rà soát, nghiên cứu và quy hoạch xây dựng thị 

trấn theo hướng đô thị văn minh, từng bước thực hiện chủ trương xã hội 

hóa đầu tư phát triển đô thị, đặc biệt chú trọng đến việc hoàn thiện các thiết 

chế nhà văn hóa gắn liền với các sân chơi thể thao tại 4 khu dân cư: La 

 ỉnh  ắc, la  ỉnh Nam, An Nhân  ông, An Nhân  ây. Nhìn chung, các 

Nhà văn hóa của 4 khu dân cư đã và đang đáp ứng nhu cầu sáng tạo và 

hưởng thụ văn hóa,      của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các khu 

dân cư. 

* Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được đẩy mạnh, trở thành 

phong trào nổi bật của thị trấn, dẫn đầu trong các địa phương trên địa bàn 

huyện Tứ Kỳ. 

 rong những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ,      trên địa 

bàn được cấp ủy  ảng, chính quyền đặc biệt quan tâm và đầu tư. Hàng 

năm, ngoài việc tham gia các phong trào do U N  huyện tổ chức và đạt 

được một số kết quả cao.  iêu biểu nhưu: năm 2017, thị trấn  ứ Kỳ đạt giải 

nhất bóng chuyền bông lúa vàng do huyện tổ chức, giải nhì môn bóng 

chuyền  ông lúa vàng tỉnh Hải  ương,     đại hội      lần thứ      

của thị trấn được U N  tỉnh tặng bằng khen về công tác tổ chức đại hội 

     cấp cơ sở, đạt giải   “Hội diễn sân khấu không chuyên năm 2016”, 

giải A “Liên hoan ca múa nhạc, làng khu dân cư văn hóa năm 2017... ên 

cạnh đó U N  thị trấn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn 

nghệ,      phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân 

trong và ngoài địa bàn vào các dịp lễ tết và các ngày lễ lớn của đất nước, 

được U N  huyện đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về phong 

trào văn hóa, văn nghệ,      trong toàn huyện.  
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* Chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được 

nâng cao. 

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được 

nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia thực hiện, đa số các gia đình 

tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng và có ý thức tự 

giác trong việc chấp hành các chủ trương của  ảng, pháp luật của Nhà 

nước.  ông tác xây dựng gia đình văn hóa đã phát huy được truyền thống 

văn hóa tốt đẹp của cha ông, góp phần ổn định trật tự gia đình, hình thành 

và nuôi dưỡng nhân cách, giáo dục nếp sống gia đình.  ồng thời xây dựng 

và nhân rộng mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha 

mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn 

kết, yêu thương nhau.  

Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa đã trở thành phong trào thi 

đua sôi nổi, rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân.  rong 04 năm phấn 

đấu từu 2012- 2015, thị trấn  ứ Kỳ đã có 4/4 khu dân cư đạt khu dân cư 

văn hóa. Là một trong những đơn vị được công nhận danh hiệu có 100% 

các làng, khu dân cư văn hóa.  iai đoạn 2016 - 2018 các khu dân cư đều 

giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa 

tại các khu dân cư luôn ở mức cao (trên 94%).  

* Việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị trong 

những năm qua đã tạo nên một diện mạo mới cho thị trấn Tứ Kỳ, là tiền đề 

để đến năm 2020 thị trấn đạt danh hiệu “Văn minh đô thị” theo mục tiêu 

Đề án của Đảng bộ thị trấn đề ra. 

Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng, 

U N  đã phối hợp với U M  Q, các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh các 

hoạt động tuyên truyền về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng 

 S H, văn minh đô thị hướng tới xây dựng thị trấn văn hóa.  
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Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư đã được coi trọng. 

U N  đã thành lập được tổ thu gom rác, xây dựng được bãi rác tập trung. 

 ỷ lệ các công trình vệ sinh đảm bảo quy cách ở các khu dân cư văn hóa 

ngày càng tăng.  

Hệ thống giao thông ở các khu dân cư văn hóa được quan tâm đầu tư 

xây dựng theo hướng hiện đại, cơ bản đã được bê tông kiên cố, nhiều khu 

dân cư đã bê tông 100%.  ỷ lệ đường cấp phối rất thấp, hệ thống giao 

thong được cải thiện đã góp phần tích cực cho việc phát triển kinh tế, cải 

thiện cảnh quan ở các khu dân cư trên địa bàn.  

* Công tác thanh tra, kiểm tra, giá sát và thi đua, khen thưởng đã có 

tác động to lớn tới chất lượng phong trào xây dựng ĐSVH cơ sở trên địa 

bàn thị trấn. 

Nhờ làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra mà các vi phạm của các tập 

thể, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn thị trấn đã kịp thời được 

phát hiện, chấn chỉnh, tạo được niềm tin của nhân dân;  ên cạnh đó,  

M  Q và các đoàn thể của các khu dân cư đã làm tốt vai trò giám sát và 

phản biện xã hội đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa, kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục 

vụ cho nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân. 

 ông tác thi đua, khen thưởng đã góp phần thúc đẩy phong trào xây 

dựng  S H ngày một phát triển. Nhờ làm tốt công tác thi đua, khen 

thưởng mà trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 

trong các phong trào xây dựng  S H của thị trấn được tuyên dương, khen 

thưởng, tạo được sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong cộng đồng dân cư.  

 ó thể nói, phong trào đã tạo ra sự lan tỏa lớn, đưa tới tất cả các tầng 

lớp nhân dân trong khu dân cư, giúp nhân dân hiểu rõ được mục đích, yêu 

cầu, nội dung phong trào; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức và sự chủ động 

tham gia tích cực của quần chúng nhân dân các phong trào, hoạt động do 
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U N ,     đề ra một cách thiết thực.  án bộ và nhân dân thị trấn  ứ Kỳ 

đã nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của  ảng, chính sách, 

pháp luật của nhà nước.  

 ể tạo nên được những thành tựu nói trên,  trong những năm qua, 

đội ngũ cán bộ thị trấn  ứ Kỳ với trình độ, năng lực, nhiệt tình, sáng tạo 

vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ 

đối với nhà nước.  ặc biệt là cán bộ cơ sở trên địa bàn dân cư đã tích cực 

tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các nội dung của 

cuộc vận động.  ác khu dân cư đều có sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, ban 

lãnh đạo khu, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền, nhân dân họp bàn 

đưa ra các chỉ tiêu làm đích phấn đấu cho cộng đồng.  o đó, trong những 

năm qua hoạt động phong trào của thị trấn phát triển mạnh, nhận được 

nhiều sự ủng hộ, ghi nhận của nhân dân, duy trì và thực hiện tốt các phong 

trào thi đua, đảm bảo nội dung thiết thực và hiệu quả. 

2.3.2. Tốn tại, hạn chế 

 iệc triển khai xây dựng  S H trên địa bàn thị trấn mặc dù đạt 

được nhiều thành tựu đáng trân trọng, tuy nhiên, trong quá trình đó phong 

trào X  S H trên địa bàn các khu dân cư vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, 

yếu kém nhất định.  rong đó, có thể nhận thấy một số điểm sau:  

Thứ nhất, việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và tuyên truyền 

phổ biến,  triển khai kế hoạch của UBND, BCĐ TD ĐKXD ĐSVH ở một 

số khu dân cư chưa thực sự sâu rộng, chưa thường xuyên liên tục, vì vậy 

chưa tạo được chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. 

    ở một số khu dân cư chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của 

công tác xây dựng  S H, văn minh đô thị, xây dựng thị trấn văn hóa 

nên việc chỉ đạo, phát động quần chúng thực hiện phong trào chưa 

thường xuyên (Khu An Nhân  ây), còn mang nặng tính hình thức, thiên 

về chiều rộng, thiếu chiều sâu dẫn đến chất lượng phong trào còn hạn 
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chế, mục tiêu của phong trào chưa được tập trung chỉ đạo thực hiện. 

 iều này có thể nhận thấy thông qua việc triển khai các chương trình kế 

hoạch thực hiện còn chung chung, chưa sát với tình hình cụ thể của từng 

khu dân cư.  

Một số cấp ủy, lãnh đạo khu  (La  ỉnh Nam) chưa thực sự quan tâm 

chỉ đạo thực hiện, chưa có biện pháp cụ thể thường xuyên, chưa tích cực 

trong chỉ đạo, triển khai thực hiện.  ặc biệt, công tác phối hợp, thực hiện 

các chỉ thị, văn bản giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa được đồng bộ, chưa 

nhịp nhàng, chủ động. Một số bộ phận chưa gương mẫu chấp hành các quy 

định về nếp sống văn minh đã tác động đến nhận thức của nhân dân.  

 ông tác tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với nhân dân 

mới chỉ dừng lại ở mức độ nhất định, một số người dân vẫn còn thờ ơ 

với phong trào, chưa tham gia hưởng ứng các phong trào do khu dân cư 

phát động. 

 o mặt bằng dân trí không đồng đều nên bên cạnh một số khu dân cư 

thực hiện tốt phong trào xây dựng  S H thì vẫn còn một số khu dân cư chưa 

giữ vững được một số tiêu chí thi đua trong phong trào:  iển hình như Khu 

An Nhân  ông năm 2014 không đạt danh hiệu Khu dân cư an toàn về AN   

do để xay ra tình trạng mất an toàn về AN   trên địa bàn;  đặc biệt trên địa 

bàn Khu La  ỉnh  ắc nhiều hộ dân vẫn vi phạm hành lang giao thông, xâm 

chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi buôn bán; đặt bảng quảng cáo chưa theo 

đúng quy định; vấn đề nước thải trong chăn nuôi tại các khu dân cư chưa được 

xử lý hiệu quả gây tác động xấu đến vệ sinh môi trường;  tỷ lệ sinh con thứ 3 

còn vi phạm so với quy định vẫn còn xảy ra trên địa bàn Khu An Nhân  ây.  

 iệc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở 

một số Khu dân cư còn một số tồn tại như: một số cán bộ, đảng viên chưa 

thực sự gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn  hóa, văn minh, việc 

cưới, việc tang, việc thực hiện quy ước của khu dân cư.  rong việc tổ chức lễ 
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hội chưa thực sự khoa học, các nghi thức tế lễ, các trò chơi dân gian chưa thể 

hiện được đặc trưng của lễ hội. Hiện tượng đốt vàng mã vẫn xảy ra, công tác 

bảo vệ môi trường cảnh quan ở một số lễ hội chưa được quan tâm đúng mức.  

 hị trấn  ứ Kỳ là một thị trấn đặc thù có trên 4km đường  ỉnh lộ 391 

chạy qua trung tâm nhưng lại không có vỉa hè hành lang giao thông vì phần 

diện tích này còn mượn dân đất để làm hệ thống thoát nước mặt đường. 

Thứ hai, về cơ sở vật chất và các trang thiết bị tại các thiết chế văn 

hóa mặc dù đã được quan tâm, sửa chữa, xây dựng nhưng chưa đáp ứng 

được đầy đủ các nhu cầu thiết yếu của người dân. 

Nhà văn hóa của các khu dân cư hầu hết được xây dựng đã lâu nên 

chưa đảm bảo các tiêu chí quốc gia về xây dựng đô thị văn minh, đặc biệt là 

các tiêu chí về diện tích nhà văn hóa, các phòng chức năng, khu thể thao 

cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động trong nhà văn hóa.  iệc đầu 

tư mua sắm trang thiết bị chưa được quan tâm, hiệu quả hoạt động chưa cao, 

hiện chưa có kinh phí hỗ trợ cho hoạt động (ngoại trừ trường hợp các tổ 

chức, cá nhân có  nhu cầu thuê để tổ chức hội nghị, hội thảo đối với nhân 

dân trong khu).  oàn khu dân cư có 4 nhà văn hóa và nhiều sân chơi bóng 

chuyền nhưng chỉ có một sân bóng đá nhân tạo được xây dựng trên phần đất 

công - công trình phúc lợi xã hội.  uy nhiên, hiện nay sân bóng này được 

giao cho một doanh nghiệp tư nhân đứng ra đấu thầu quản lý.  ơn vị, tổ 

chức hay cá nhân nào muốn sử dụng phải nộp một khoản kinh phí nhất đinh. 

Mặc dù đây là công trình phúc lợi xã hội nhưng không phải ai cũng được sử 

dụng (người dân nghèo không có tiền sẽ không được sử dụng nó). Ngoài ra, 

trong các phong trào thể dục thể thao thị trấn cũng chưa đủ  kinh phí để trang 

bị cho người tham gia trang phục, giày đi.  o đó, hầu hết cá nhân đều phải 

tự trang bị.  iều đó phần nào hạn chế sự tham gia, khí thế, hình ảnh của một 

số cá nhân (nhất là những người chưa có điều kiện).   
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 ác thiết chế văn hóa như  ình,  ền,  hùa, Miếu trên địa bàn các 

khu dân cư cơ bản được xây dựng tôn tạo trên nguồn kinh phí xã hội hóa và 

một phần kinh phí nhà nước, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tâm linh 

của nhân dân, đặc biệt, có di tích còn chưa xây được cổng ( ình An Nhân 

 ông) dẫn đến việc mất cắp cổ vật và hòm công đức xảy ra trong một số 

năm gần đây. 

Thứ ba, vấn đề nguồn lực cán bộ, đội ngũ làm công tác văn hóa còn 

gặp phải một số khó khăn nhất định.  

Mặc dù so với nhiều địa bàn trong huyện,  ứ Kỳ là thị trấn có các 

cán bộ văn hóa có năng lực tốt, năng nổ, nhiệt tình nhưng với số lượng ít 

ỏi.  oàn thị trần có duy  nhất một cán bộ văn hóa được đào tạo theo đúng 

chuyên ngành về văn hóa và quản lý văn hóa.  rong khi đó phần đông vẫn 

là các cán bộ xã, thôn, là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu 

dân cư, trưởng khu dân cư kiêm nhiệm quản lý, không có trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ về công tác văn hóa, thể thao, chủ yếu vẫn làm theo kinh 

nghiệm vốn có trong quá trình hoạt động.  hính vì vậy, việc duy trì các 

hoạt động diễn ra tại nhà văn hóa không được thường xuyên, liên tục mà 

chỉ dừng lại ở mức độ trông nom, giữ gìn cơ sở vật chất. Một số các hoạt 

động phong trào như giải thể thao quần chúng chủ yếu do các tình nguyện 

viên, cộng tác viên tham gia.  

Thứ tư, kinh phí đầu tư cho các hoạt động xây dựng ĐSVH mặc dù 

đã được quan tâm đầu tư, song chưa đáp ứng được nhu cầu và chưa phát 

huy hết mọi tiềm năng của thị trấn. 

Kinh phí chi cho các hoạt động xây dựng  S H còn quá thấp so với 

yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.  ác phong trào văn hóa, văn nghệ,      chủ yếu 

được tổ chức từ nguồn xã hội hóa như:  iải bóng đá nhi đồng hè cho   N, 

giải  óng chuyền  ông lúa vàng cho nông dân, giải  óng chuyền hơi cho 

các cụ cao tuổi... 
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Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây 

dựng  S H trên địa bàn thị trấn và các khu dân cư tuy đã được biểu 

dương, khen thưởng kịp thời nhưng mức thưởng còn quá thấp, chưa kích 

thích được phong trào. 

Thứ năm, công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng còn hạn chế 

nên chưa khuyến khích, động viên được phong trào.  

 ơ chế chính sách về quản lý văn hóa còn nhiều sơ hở, bất cập, một 

số quy định thiếu nhất quán, thiếu chặt chẽ dẫn đến việc nhân dân một số 

nơi chưa tự giác thực hiện.  hất lượng các danh hiệu văn hóa nhìn chung 

chưa ngang tầm với mục đích, yêu cầu đề ra.  ông tác đánh giá, bình xét 

gia đình văn hóa chưa tốt: chưa có hội nghị công khai, chưa đưa ra các tiêu 

chí đánh giá cụ thể, rõ ràng và nhiều gia đình đạt danh hiệu văn hóa không 

được nhận giấy chứng nhận gia đình văn hóa.  o đó, phong trào thi đua 

danh hiệu gia đình văn hóa chưa cao, chưa tạo được động lực phấn đấu cho 

các gia đình.  iệc duy trì và giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa chưa 

đồng đều và thiếu tính bền vững.  ông tác động viên phong trào, nêu 

gương người tốt việc tốt chưa được quan tâm đúng mức.  o đó, công tác 

này chưa được tiến hành thường xuyên, chưa tạo đượng sự lan tỏa trong 

quần chúng nhân dân.  

  rong công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá còn cả nể, chưa có hình 

thức xử lý, chấn chỉnh kịp thời đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh 

vực quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh các dịch vụ văn hóa trên 

địa bàn.  ông tác quản lý nhà nước về quảng cáo, băng đĩa hình còn nhiều 

hạn chế, vẫn để xay ra tình trạng lắp đặt biển, bảng quản cáo không đúng 

quy định, một số hộ kinh doanh băng đĩa hình tại Khu La tỉnh  ắc còn kinh 

doanh nhiều băng, đĩa hình không có tem mác nhưng vẫn không bị xử lý 

một cách triệt để. 
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Nhìn chung, những hạn chế, yếu kém nêu trên là những tồn tại cần 

được giải quyết.  iệc nhìn thẳng vào vấn đề, chỉ ra nhược điểm và tìm giải 

pháp khắc phục là việc làm cần thiết trong quá trình thực hiện phong trào 

xây dựng  S H trên địa bàn thị trấn  ứ Kỳ. 

 iểu kết  

 hương 2 của luận văn đã tiến hành khảo sát thực trạng xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở tại  hị  rấn  ứ Kỳ.  ên cạnh việc xác định các chủ 

thể liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa của  hị  rấn, nội dung chính 

của chương đã tâp trung phân tích thực trạng triển khai công tác này tại  hị 

 rấn. Qua phân tích thực trạng, chương 2 của luận văn đã khẳng định 

những ưu điểm như:  rong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền 

thị  rấn  ứ Kỳ đã luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở nhằm đáp ứng các nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của 

nhân dân lao động, thu hút họ vào các sinh hoạt văn hóa, xây dựng nếp sống 

văn hóa và môi trường văn hóa - xã hội tiến bộ lành mạnh, tạo sự phát triển 

hài hòa về văn hóa với đời sống kinh tế xã hội. Phong trào đã thực sự trở 

thành động lực để người dân vươn lên phát triển kinh tế và xây dựng cuộc 

sống mới.  ên cạnh đó vẫn tồn tại những hạn chế trong một số nội dung và 

phong trào cụ thể, làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả chung của toàn 

thị  rấn  ứ Kỳ.  ừ việc phân tích trên, trong  hương 3 tác giả đưa ra một 

số những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở tại  hị  rấn  ứ Kỳ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng 

 hị  rấn ngày càng giàu đẹp, văn minh.  
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 hương 3 

  Ả    Á   Â    AO      Q Ả XÂY DỰ        Ố   VĂ  

 ÓA     Ở Ở   Ị   Ấ   Ứ KỲ 

3.1.  ự cần thiết và những căn cứ pháp lý xây dựng đời sống văn hóa  

cơ sở ở thị trấn  ứ Kỳ trong giai đoạn hiện nay 

3.1.1. Sự cần thiết 

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những chủ trương lớn 

của  ảng và Nhà nước ta được đặt ra từ  ại hội  ảng toàn quốc lần thứ   

(1982).  ây là chủ trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp 

xây dựng văn hoá, lối sống và con người phù hợp với đòi hỏi đất nước trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.  rong các văn bản chỉ đạo củad angr và 

nhà nước  luôn xác định rõ việc xây dựng đời sống văn hóa cho người dân có 

tầm  quan trọng trong tổng thể đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Quán triệt 

tinh thần văn kiện của  ảng và  hính phủ, ngành văn hóa đã có những 

định hướng cụ thể nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động văn 

hóa ở cơ sở.  ừ đó đến nay, những công việc tổ chức, xây dựng đời sống 

văn hóa ở cơ sở luôn được đặt thành một trong những công tác trọng tâm 

của ngành văn hóa.  

Là trung tâm chính trị - văn hóa - xã hội của huyện  ứ Kỳ, trong 

những năm qua,  ảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn  ứ Kỳ đã tập 

trung huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn 

dân, vượt qua những khó khăn thách thức, vươn lên và đạt được nhiều 

thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dân thị trấn  ứ Kỳ đã 

thực hiện theo Nghị quyết  W 9 (khóa X ) về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người  iệt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, 

Nghị quyết  ại hội  ảng bộ thị trấn  ứ Kỳ lần thứ  , nhiệm kỳ 2015 - 

2020 đã đề ra mục tiêu “Xây dựng thị trấn  ứ Kỳ đạt danh hiệu văn hóa, 

văn minh đô thị”.  ây là một thành tựu, có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự 
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chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn hóa góp phần đẩy mạnh 

và nâng cao chất lượng phong trào    KX  S H, giữ vững khu dân cư 

văn hóa, xây dựng thị trấn phát triển toàn diện.  

 uy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn 

tại hạn chế cần sớm được tập trung khắc phục trong quá trình xây dựng và 

phát triển đô thị đó là:  iệc phát triển kinh tế chưa ngang tầm với tiềm 

năng, lợi thế hiện có.  ông tác quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị có mặt 

còn hạn chế; việc chấp hành quy chế quản lý, xây dựng đô thị trong  một bộ 

phận quần chúng nhân dân còn chưa nghiêm túc; phong trào xây dựng nếp 

sống văn minh đô thị chưa thực sự trở thành phong trào tự giác;  hất lượng 

phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa chưa đồng đều; 

thực hiện quy ước khu dân cư văn hóa có mặt còn yếu. Ý thức văn minh đô 

thị trong một bộ phận nhân dân chậm được đổi mới, việc thực hiện nếp 

sống văn minh trong lễ cưới, lễ tang đã có những chuyển biến tích cực song 

vẫn còn những hủ tục lạc hậu thậm chí vi phạm pháp luật, việc quảng cáo, 

rao vặt trên cây xanh, cột điện có chiều hướng phổ biến gây ảnh hưởng đến 

mỹ quan đô thị.  ệ sinh môi trường có lúc chưa đảm bảo, nhất là việc đổ 

rác không đúng nơi quy định, tình trạng xả nước thải ra đường vẫn còn xảy 

ra.  ơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa chưa đáp ứng với nhu 

cầu; việc huy động để đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu còn 

gặp khó khăn, các hoạt động văn hóa thể thao tổ chức chưa thường xuyên. 

Ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận nhân dân chưa cao, dân chủ 

chưa thực sự đi đôi với kỷ cương.  

 o đó, trong những năm tới, thị trấn  ứ Kỳ cần “nâng cao chất 

lượng xây dựng  S H, văn minh đô thị, xây dựng thị trấn văn hóa”, tiếp 

tục giữ gìn và phát huy những nét đẹp và bản sắc văn hóa truyền thống của 

quê hương, đất nước, hình thành và phát triển nếp sống văn minh tiến bộ 

trong quá trình đô thị hóa.  ên cạnh đó, phát huy hơn nữa và giải quyết tốt 
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những vướng mắc, khó khăn; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, 

chính sách của  ảng, pháp luật của Nhà nước, các lợi thế đặc thù của địa 

phương để nâng cao chất lượng phong trào    KX  S H ở khu dân cư 

nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giữ vững ổn định về quốc phòng 

an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đảm bảo tốt đời 

sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.  ặc biệt đề án “Xây dựng thị trấn 

 ứ Kỳ đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2018 - 2020” đã và đang được 

triển khai thực hiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao đời sống văn 

hóa, con người thị trấn văn minh, tạo ra những chuyển biến tích cực trong 

đời sống của mỗi người dân xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn 

hóa - xã hội của huyện, phấn đấu xây dựng thị trấn  ứ Kỳ trở thành thị trấn 

 ứ Kỳ đạt chuẩn văn minh đô thị, đồng thời phấn đấu xây dựng thị trấn  ứ 

Kỳ trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025. 

3.1.2. Căn cứ pháp lý 

-  hực hiện Nghị quyết  rung ương   khóa      về “Xây dựng văn 

hóa  iệt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, kế thừa đường lối đúng đắn 

đó, Nghị quyết  ại hội    của  ảng đã chỉ rõ: sức mạnh, trách nhiệm sâu sa 

nhất, cao quý nhất của nền văn hóa là mọi hoạt động văn hóa phải xây dựng 

con người  iệt Nam phát triển về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, 

năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng 

nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và 

xã hội.  ó chính là đường lối của  ảng mà  ảng bộ và nhân dân thị trấn đang 

ra sức thi đua thực hiện theo tinh thần  hỉ thị, Nghị quyết của các cấp và Nghị 

quyết của  ảng bộ và H N  thị trấn  ứ Kỳ.  ây là một phong trào hoạt 

động rộng lớn, được cấp ủy đảng, chính quyền, M  Q, khu dân cư và các 

tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, tạo không khí thi đua, huy động được 

nhiều nguồn lực, số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm 
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trước, các nghĩa vụ công dân được nhân dân chấp hành và thực hiện tốt, các 

thiết chế văn hóa được quan tâm ở từng hộ gia đình, từng khu dân cư, đời 

sống văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, tình hình 

AN   được giữ vững, quốc phòng địa phương được đảm bảo.  

 hông tư số 02/2013/  -  H   L ngày 24 tháng 1 năm 2013 của 

 ộ văn hóa,  hể thao và  u lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục xét và công nhận “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.  rong đó, 

các tiêu chí được đưa ra:  

+ Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch 

+ Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa 

+ Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị. 

+ Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao. 

+ Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của  ảng, chính 

sách, pháp luật của nhà nước. 

Nghị định số 122/2018/N - P ngày 17/9/2018 của  hính phủ đã 

quy định xét tặng danh hiệu “ ia đình văn hóa”, “thôn văn hóa”, “Làng văn 

hóa”, “Ấp văn hóa”, “ ản văn hóa”, “ ổ dân phố văn hóa”.  ì vậy xiệc  xét 

tặng các danh hiệu này là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà     

 oàn dân đoàn kết xây dựng  S H các cấp cần đặc biệt quan tâm.. 

 hực hiện  ề án “Xây dựng thị trấn  ứ Kỳ đạt chuẩn đô thị văn 

minh giai đoạn 2018 - 2020”. Hiện nay, thị trấn  ứ Kỳ đang tiếp tục tập 

trung quan tâm, thực hiện các tiêu chí để được công nhận “thị trấn  ứ Kỳ 

đạt chuẩn văn minh đô thị”, tập trung, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước và 

các tổ chức, cá nhân, phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, đẩy mạnh 

thực hiện tốt công tác xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo của địa 

phương, chung tay xây dựng để thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trong 

thời gian sớm nhất. 
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3.2.  ục tiêu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thị trấn  ứ Kỳ 

3.2.1. Mục tiêu chung 

 ể văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực của sự 

phát triển bền vững, trong thời gian tới thị trấn  ứ Kỳ xác định: xây dựng 

lối sống có văn hóa, tôn trọng nhà nước, sống và làm việc theo hiến pháp 

và pháp luật.  ặc biết hướng tới mục tiêu chung là xây dựng thị trấn  ứ Kỳ 

đạt chuẩn văn minh đô thị.  ó là nếp sống theo cái chuẩn mực, giá trị của 

văn hóa, dân tộc, đòi hỏi phải đáp ứng theo yêu cầu của cuộc sống tốt đẹp 

trong cộng đồng dân cư, môi trường sinh hoạt.  o đó, một số định hướng 

được đưa ra:  

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từng bước nâng cao ý thức 

trách nhiệm của người dân, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thị trấn văn 

hóa giai đoạn 2018 - 2020.  

 ổi mới và cải cách hành chính, nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ 

cán bộ, công chức.  oàn kết phát huy dân chủ, bảo đảm an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. 

 ập trung xây dựng các hành vi ứng xử văn hóa, văn minh nhằm 

chống các biểu hiện, hành vi ứng xử thiếu văn hóa, vi phạm nếp sống văn 

hóa, văn minh đô thị làm cho mọi người và cộng đồng dân cư có ý thức tôn 

trọng, tự điều chỉnh những nhận thức và hành vi thiếu văn hóa, thực hiện 

tốt các quy định của pháp luật, các Quy ước, hương ước của khu dân cư. 

 Phấn đấu đến cuối năm 2019 cơ bản định hình một số hành vi ứng 

xử văn hóa, văn minh, thực sự thành nếp sống có văn hóa của người dân thị 

trấn.  ể đạt được nhiệm vụ này, cần tập trung 4 nhóm công việc sau đây: 

1) Xây dựng quan hệ giao tiếp ứng xử nơi công cộng và cộng đồng 

dân cư. 

2)  hực hiện tốt các quy định về A   , trật tự đô thị, chấp hành tốt 

quy định hoạt động quảng cáo và đặt biển quảng cáo có kích thước, quy 

cách theo quy định. 
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3) Nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, nhất là chấp 

hành quy định về việc thu gom và xử lý rác thải. 

4)  ơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng được quản lý, xây dựng theo quy 

hoạch, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng các mô 

hình văn minh đô thị, bao gồm: tuyến đường văn minh, khu dân cư không 

có rác tồn đọng... 

 ừ những nhiệm vụ cụ thể của  ề án “Xây dựng  hị  rấn đạt chuẩn 

văn minh đô thị”, phấn đấu đến cuối năm 2020 thị trấn  ứ Kỳ đạt chuẩn văn 

minh đô thị. 

3.2.2. Mục tiêu cụ thể từ năm 2018 - 2020 

 hực hiện các mục tiêu quy định cụ thể về tiêu chuẩn văn minh đô 

thị theo đúng tinh thần  hông tư số 02/2013/  -BVHTTDL. 

1) Về quy hoạch, quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch 

- Quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đô thị được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và công bố công khai tại địa bàn; 

- 100% công trình công cộng xây mới đúng quy hoạch, có kiến trúc 

hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, thực hiện việc 

cấp phép xây dựng đối với các hộ dân xây dựng mới; 

- 90% các công trình công cộng về hành chính, văn hóa - xã hội và hạ 

tầng cơ sở đô thị trở lên được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo đạt tiêu 

chuẩn quy định để phục vụ nhân dân; 

- 100% khu dân cư vận động nhân dân thường xuyên tham gia duy tu 

bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường; 

-  hực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về quy hoạch và trật tự 

xây dựng; 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; 



100 

 

- 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; 

- Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình công cộng và hạ tầng cơ 

sở đô thị đạt từ 90% trở lên (vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng công cộng). 

-  ề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí kết hợp xã hội hóa để tiến hành lát 

gạch toàn bộ vỉa hè nội thị, thị trấn, trước mắt trong năm 2019 thực hiện 

những vị trí đã có vỉa hè, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020. 

- Quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình công cộng, quan 

tâm đầu tư xây dựng công trình các trường học, các cấp học, nhất là trường 

THCS. 

2) Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu khu 

dân cư văn hóa 

- Hằng năm có từ 95% gia đình văn hóa, duy trì và giữ vững danh 

hiệu các khu dân cư văn hóa 

-  ó từ 90-95% hộ gia đình có nhà ở kiên cố, cao tầng, cũng như xây 

mới, nâng cấp, sửa chữa nhằm làm đẹp kiến trúc đô thị. 

- 4/4 khu dân cư vận động nhân dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp 

cơ sở hạ tầng đô thị. Nâng cấp và quản lý và sử dụng có hiệu quả nhà văn 

hóa các khu dân cư, trung tâm văn hóa thể thao thị trấn. 

3) Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị 

- 95% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo nếp sống văn minh 

đô thị. 

- Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, không 

cơi nới dựng mái che, mái vẩy làm nơi buôn bán, đặt biển quảng cáo sai quy 

định, gây mất mỹ quan đô thị. 
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- 100% các tuyến đường giao thông trong các khu dân cư đều thống 

nhất lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đảm bảo hệ thống thoát nước trong 

các khu dân cư. 

- 100% các tuyến đường, ngõ, ngách được đặt tên, gắn biển số nhà, 

gắn khuy treo cờ tổ quốc hoàn thành vào cuối năm 2020. 

- Xây dựng mối quan hệ dòng họ, xóm liên gia cộng đồng dân cư 

thân thiện, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo đến hết năm 2020, tỷ lệ 

hộ nghèo còn 1%. 

- 100% hộ nhân dân, cơ quan, đơn vị thực hiện việc sử lý rác thải, 

đóng phí thu gom, tập kết rác thải theo quy định, 100% cơ sở sản xuất kinh 

doanh đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường. 

4) Xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

- 4/4 khu dân cư có điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ,     , thu hút 

đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

-  uy trì thường xuyên các hoạt động quần chúng, các câu lạc bộ, lễ 

hội đầu xuân có  các trò chơi dân gian truyền thống. 

-  uy trì, nâng cao chất lượng cuộc vận động “ oàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, đảm bảo AN  , an toàn xã hội, đảm bảo A   , 

không phát sinh tệ nạn xã hội, không có trọng án xảy ra trên địa bàn. 

-  uy trì có hiệu quả hoạt động đài truyền thanh thị trấn và hệ thống 

thông tin tại các khu dân cư. 

5) Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của nhà nước và các quy định của địa phương. 

- 98% hộ gia đình trở lên được phổ biến và nghiêm chỉnh chấp hành, 

thực hiện chủ trương, đường lối của  ảng, chính sách, pháp luật của nhà 

nước và các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của khu dân cư. 

- 100% khu dân cư xây dựng quy ước, tổ tự quản hoạt động thường 

xuyên, hòa giải những mâu thuẫn bất đồng tại khu dân cư, 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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 -  hực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ 

tục hành chính theo cơ chế ”Một cửa”; “Một cửa liên thông”.  án bộ công 

chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; không gây phiền 

hà, sách nhiễu với tổ chức, cá nhân đến giao dịch công tác.  ạo điều kiện để 

nhân dân tham gia giám sát chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị, đấu 

tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

- Xử lý kịp thời, dứt điểm các trường hợp 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. 

-  ác cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa thực hiện nghiêm các quy định 

của pháp luật, không tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại. 

-  rường tiểu học và trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ   , 

trường  H S và trường mầm non hoa sen đạt chuẩn mức độ   cuối năm 2020. 

-  uy trì mô hình các  L , các tổ liên gia, dòng họ, trường học, cơ 

quan, đơn vị văn hóa, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. 

3.3.  iải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa ở thị trấn 

 ứ Kỳ 

Ngay từ những ngày đầu triển khai và thực hiện phong trào 

   KX  S H U N  thị trấn  ứ Kỳ và nhân dân đã luôn nêu cao tinh 

thần và ý thức trách nhiệm trong toàn  ảng, toàn dân.  hính vì vậy, sau 

nhiều năm phát động phong trào đã thực sự đem lại những kết quả nhất 

định, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho quần chúng nhân dân, tạo 

khối đại đoàn kết, vững mạnh.  uy nhiên, quá trình này còn gặp phải một 

số hạn chế, tồn tại nhất định. Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, nhằm đáp 

ứng nhu cầu của thời đại, phong trào luôn luôn cần có sự đổi mới, từng 

bước hoàn thiện trong hệ thống cơ chế chính sách, đảm bảo nguồn nhân 

lực, tổ chức phối hợp hành động và tăng cường sự tham gia, hưởng ứng của 

nhân dân.  ể nâng cao hơn nữa hiệu quả xây dựng  S H ở  hị  rấn  ứ 

Kỳ cần có các giải pháp sau:  
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3.3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính 

quyền về quản lý và tổ chức xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; đồng thời 

tuyên truyền, phổ biến, đưa phong trào đến từng người dân. 

Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ngày càng đóng vai trò quan trọng, 

đã và đang trờ thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. 

 hính vì vậy việc tăng cường đưa các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá 

đi vào nề nếp nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của quần chúng nhân 

dân là rất cần thiết. 

 rước hết,  ảng ủy, U N ,     phong trào của thị trấn cần thường 

xuyên nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác tổ chức, công 

tác tập hợp quần chúng, duy trì và phát huy khối đại đoàn kết trong cộng 

đồng dân cư.  ên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, 

chính quyền, đoàn thể và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò của việc 

xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đối với đời sống xã hội nói chung và  hị 

 rấn  ứ Kỳ nói riêng.  

 rong những năm qua, các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa đã 

ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã đóng góp không nhỏ vào 

việc nâng cao đời sống văn hoá cơ sở trên phạm vị cả nước nói chung và 

thị trấn nói riêng.  uy nhiên thực tế quản lý tại địa phương những năm vừa 

qua cho thấy, yêu cầu thực tế cần được quan tâm quản lý ở mỗi địa phương 

cần đa dạng hơn, phong phú hơn, phức tạp hơn so với những gì chứa đựng 

trong các văn bản quản lý.  ì vậy, thị trấn  ứ Kỳ cần bổ sung thêm những 

văn bản pháp quy để các văn bản này có thể bao quát, điều chỉnh một cách 

đầy đủ hơn các lĩnh vực cần quản lý và tạo hành lang pháp lý cho việc nâng 

cao hiệu lực xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở thành phố trong giai đoạn 

hiện nay như:  ác văn bản về xây dựng, kiến trúc và chỉnh trang đô thị; về 

xây dựng các phong trào “gia đình văn hóa”, “khu dân cư văn hóa”; về xây 

dựng văn minh đô thị; về phong trào văn hóa văn nghệ,t hể dục thể thao... ác 
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văn bản cần cụ thể hóa và chuyên biệt chot từng lĩnh vực cụ thể để tính hiệu 

quả cao hơn. 

 i đôi với việc ban hành các văn bản quy pháp luật,  an chỉ đạo các 

cấp cần coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có 

liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhất là các văn bản pháp 

luật mới ban hành. Phối hợp với các cán bộ văn hoá trên từng địa bàn của 

huyện tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú 

góp phần giới thiệu, phổ biến các nội dung liên quan đến nhân dân. 

Hàng năm, U N  thị trấn cần kiện toàn kịp thời  an chỉ đạo phong 

trào     KX   S H, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 

 an chỉ đạo rõ việc, rõ người, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành 

thành viên để tổ chức thực hiện phong trào đạt hiệu quả cao.  ác khu dân 

cư cần kiện toàn  iểu  an chỉ đạo phong trào     KX   S H và  an 

 ông tác Mặt trận, xây dựng quy chế làm việc, cơ chế điều hành, phân 

công trách nhiệm và tiến hành các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội trong 

việc quản lý hoạt động xây dựng đời sống văn tại các khu dân cư.  ổ chức 

lễ phát động với quy mô, hình thức như một ngày hội để tạo dấu ấn phấn 

khởi, đồng tâm nhất trí trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều kế hoạch tổ 

chức thực hiện của các khu dân cư cần xây dựng cụ thể với sự tham gia 

cộng đồng trách nhiệm của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong 

địa bàn đơn vị thôn, làng, K   

 ể đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, U N   hị  rấn cần 

đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền bằng các hình ảnh 

trực quan (lắp đặt các cụm Pano, áp phích, tranh cổ động tại khu trung tâm 

văn hóa  hị  rấn, Nhà văn hóa các Khu dân cư...); tuyên truyên trên các 

phương tiện thông tin đại chúng như:  ài phát thanh -  ruyền hình,  ài 

 ruyền thanh,  áo chí, xuất bản và phát hành sách, tập san, tuyên truyền 
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lưu động thông quan các hình thức loa phát thanh trên xe thông tin lưu 

động, phối hợp tuyên truyền lồng ghép bằng miệng, hình thức sân khấu 

hoá, cổ động trực quan, biểu diễn văn nghệ, thi tìm hiểu, viết tin, bài phản 

ánh phong trào cùng các gương người tốt, việc tốt, những điển hình gia 

đình văn hoá, khơi dậy ý thức tự hào truyền thống dân tộc, tinh thần học 

tập, lao động, sản xuất, xây dựng quê hương của mỗi gia đình. 

 ẩy mạnh hướng dẫn tuyên truyền về ý nghĩa của công tác xây dựng 

đời sống văn hoá cơ sở, đặc biệt chú trọng trong tuyên truyền thường xuyên 

nội dung thông tin mang tính phổ biến, giáo dục pháp luật, hành vi lối 

sống, cách ứng xử văn hóa... để nhân dân không chỉ là người thực hiện mà 

còn là người tổ chức, quản lý, nắm được quy định quản lý để tự điều chỉnh 

thông qua hành vi cụ thể, hạn chế được các biểu hiện tiêu cực trong đời 

sống văn hoá.  hường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền đường lối, chủ 

trương của  ảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa 

phương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn, các tiêu chuẩn xây 

dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.  ổi mới nội dung, nâng cao hiệu 

quả chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban M  Q với H N , 

U N , các tổ chức thành viên, các ngành đảm bảo sự thống nhất trong 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

 ác khu dân cư cần kiện toàn  an chỉ đạo thực hiện, xây dựng quy 

chế làm việc, cơ chế điều hành, phân công trách nhiệm và tiến hành các 

hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đông đảo các tầng 

lớp nhân dân, các lực lượng xã hội trong việc quản lý hoạt động xây dựng 

đời sống văn hóa ở cơ sở.  

 ể công tác vận động, tuyên truyền có hiệu quả thì trước hết là tập 

trung đội ngũ cán bộ  ảng viên, các thành viên  an chỉ đạo và các đoàn 

thể trong phường, xã nêu cao vai trò gương mẫu thực hiện xây dựng đời 

sống văn hoá trước, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia 
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đình văn hoá và từ hiệu quả thực tế đạt được các gia đình khác sẽ học tập 

và làm theo.  ồng thời phải có sự kết hợp chặt chẽ trong các đoàn thể trong 

công tác vận động, tuyên truyền, chú ý đưa các tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 

khu dân cư văn hoá vào các buổi sinh hoạt các chi hội phụ nữ, đoàn thanh 

niên... đó là kênh tuyên truyền thiết thực và đem lại hiệu quả cao.  ông tác 

tuyên truyền, giáo dục, vận động phải kiên trì, thiết thực và cụ thể, gắn với 

việc học tập thực tế các mô hình điểm để mọi người ý thức được việc xây 

dựng đời sống văn hoá ở cơ sở là cần thiết, để nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần, nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hoá, tiến tới xây dựng gia 

đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ trên cơ sở hoàn toàn tự 

nguyện, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, văn minh. 

 ận động mọi người có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những quy 

định chung trong quy ước xã, thị trấn, kết hợp thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ sở và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp 

phần tích cực trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 

  rong những năm tiếp theo, U N  thị trấn cần đầu tư kinh phí cho 

hoạt động tuyên truyền, cổ động nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên 

truyền để tác động hiệu quả tới người dân về phong trào xây dựng  S H. 

 ồng thời, hỗ trợ, bồi dưỡng cán bộ văn hóa, cộng tác viên văn nghệ, 

     tại các khu dân cư. 

3.3.2. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, xã hội hóa các hoạt 

động văn hóa tại các khu dân cư 

 rong những năm tiếp theo, U N  thị trấn cần chú trọng đầu tư cơ 

sở vật chất kỹ thuật cho văn hoá, tăng cường nguồn lực về tài chính cho tất 

cả các hoạt động văn hoá; cần có những chính sách ưu đãi và khuyến khích 

đầu tư vào các lĩnh vực văn hoá trên địa bàn thị trấn, nhất là tại các khu dân 

cư; đồng thời thu hút các dự án kinh tế văn hoá nhằm tạo ra các nguồn vốn 

để có thể tổ chức và quản lý các hoạt động văn hoá, các sự kiện văn hoá 
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trên địa bàn thị trấn. 

 ên cạnh đó, cần tạo quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao 

tại các khu dân cư (La  ỉnh  ắc, la  ỉnh Nam, An Nhân  ây) vì hiện tại 

diện tích đất của các khu dân cư này mới chỉ đảm bảo có 1 Nhà văn hóa và 

1 sân bóng chuyền nhỏ. Phối hợp tổ chức thực hiện và bảo vệ tốt lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân giữ gìn vệ sinh môi trường. cần ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 

cho hoạt động văn hoá, thể thao ở ở các khu dân cư; đặc biệt cần có chính 

sách cụ thể để đầu tư toàn phần cho việc xây dựng các thiết chế văn hoá ở 

khu An Nhân  ây.  

 ranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh  và huyện bố trí cho các chương 

trình, mục tiêu, dự án đầu tư phát triển văn hoá, kinh tế, xã hội của địa 

phương như:  ự án xây dựng ao bơi sạch, các dự án về bảo tồn di di tích 

lịch sử cấp tỉnh-  ình An Nhân  ông... Ngoài ra, U N  thị trấn cần đầu 

tư kinh phi bổ sung một số trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt 

động văn hóa diễn ra tại N H thị trấn như:  âm thanh, ánh sáng, điều hòa, 

đèn chiếu sáng... 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách tạo hành lang 

pháp lý cho việc tăng cường và mở rộng xã hội hoá hoạt động văn hoá. 

 rong đó, chú ý cơ chế chính sách đối với các hoạt động trên lĩnh vực bảo 

tồn tôn tạo di tích, gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc, các hoạt 

động văn hoá nghệ thuật quần chúng.  ảm bảo việc sử dụng ngân sách và 

thực hiện khối lượng công việc được giao đúng tiến độ.  ích cực triển khai 

hoàn thành các dự án theo nguồn vốn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 ăng cường xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa.  ạo mọi điều kiện để mởi rộng nguồn đầu tư khai thác tiềm năng 

về tài lực, vật lực trong xã hội tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bởi lẽ đây 
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không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà là trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội và toàn thể nhân dân địa phương.  ần tạo 

lập sự hài hòa, hợp lý giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ 

di sản văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. 

 ẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thư viện thông qua việc vận động 

thành lập thư viện hoặc phòng đọc sách tư nhân ở cộng đồng dân cư dưới 

hình thức phối hợp giữa nhà nước và nhân dân.  

3.3.3. Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực làm công tác xây dựng ĐSVH cơ sở 

  ào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này là một yêu 

cầu mang tính tất yếu khách quan để thực hiện nhiệm vụ.  ầu tiên là về 

công chức văn hóa -  hông tin ở  hị  rấn.  ây là lực lượng tham mưu 

chính trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Ở 

 hị  rấn hiện nay công chức văn hóa -  hông tin  chỉ có 1 người, thường 

xuyên giải quyết các sự vụ hàng ngày như trang trí khánh tiết, phụ trách âm 

thanh, loa máy các cuộc họp ở cơ quan, tham mưu ban hành các công văn, 

kế hoạch thực hiện…  ông chức này không thể làm xuể hết các công việc 

theo chuyên môn, chưa nói đến chiều sâu, chất lượng hoàn hành các công 

việc.  o vậy, trước mắt cần chú trọng đào tạo lực lượng cán bộ có trình độ, 

có chuyên môn cơ bản nhằm đáp ứng với yêu cầu của công tác quản lý, 

đảm bảo cho hoạt động xây dựng đời sống văn hóa các Khu dân cư đạt hiệu 

quả cao. Yêu cầu tiếp theo là cần hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ nhằm phát triển năng lực cho đội ngũ 

cán bộ nói trên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn 

hóa.  ác chương trình này phải tạo được sự hấp dẫn, hứng thú đối với học 

viên, tránh tổ chức hình thức, lãng phí; tránh trường hợp học viên chỉ đi 

học cho đủ, điểm danh xong là xong. Phong trào oàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa có phát triển hay không phần lớn do đội ngũ cán bộ 
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này, bởi “cán bộ nào thì phong trào ấy”.  ên cạnh việc thường xuyên tổ 

chức và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng về trình độ; bản thân công 

chức cũng phải tự học, tự rèn luyện nâng cao năng lực nhằm kịp thời đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.  

 ề  an  hỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở  hị  rấn và 

 an  ận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.  hành phần  an 

 hỉ đạo và  an  ận động phải đảm bảo về cơ cấu nhằm mục đích huy 

động toàn hệ thống chính trị vào cuộc.  an  ận động ở khu dân cư có thể 

có thêm những thành phần là người có chức sắc, có uy tín trong cộng đồng 

có thể vận động được đông đảo nhân dân tham gia, thưc hiện phong trào. 

 ác  an này cần xây dựng kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc, cơ chế 

điều hành, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên. Phát huy vai trò 

vận động của Ủy ban M  Q và các đoàn thể chính trị - xã hội như: Hội 

Phụ nữ,  oàn  hanh niên, Hội Người cao tuổi… làm nòng cốt trong quá 

trình thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thị trấn. 

 hường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của  an quản lý 

nhà văn hóa.  ồng thời U N   hị  rấn cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho 

những người quản lý văn hóa, động viên họ yên tâm công tác và dành 

nhiều thời gian để nghiên cứu, đổi mới hoạt động của nhà văn hóa.  hực tế 

hiện nay,  an quản lý nhà văn hóa  hị  rấn là những cán bộ, công chức 

 hị  rấn thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm và không có chế độ hỗ trợ. Ban 

chủ nhiệm Nhà văn hóa ở các khu dân cư qua điều tra cho thấy mặc dù đã 

thành lập  an chủ nhiệm song cơ bản do đồng chí  rưởng Khu dân cư 

không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác văn hóa, thể thao, 

chủ yếu vẫn làm theo kinh nghiệm vốn có trong quá trình hoạt động. 

 hính vì vậy, việc duy trì các hoạt động diễn ra tại nhà văn hóa không 

được thường xuyên, liên tục mà chỉ dừng lại ở mức độ trông nom, giữ gìn 

cơ sở vật chất. Một số các hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ quần 
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chúng chủ yếu do các đoàn viên, hội viên từ các đoàn thể nhiệt tình tham 

gia, ít có sự định hướng chuyên môn.  ừ thực tế trên tác giả luận văn thấy 

cần phải có kế hoạch bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ đủ năng lực để đảm bảo ở 

mỗi khu dân cư phải có các cộng tác viên phong trào văn hóa, văn nghệ, 

     được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng những yêu cầu 

của công tác xây dựng  S H cơ sở trong tình hình mới. 

 ên cạnh đó việc hoàn thiện bộ máy chỉ đạo, quản lý công tác xây 

dựng đời sống văn hoá cơ sở, cần nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng các thể 

chế văn hóa mang tính tự quản của nhân dân ở địa phương.  iệc kết hợp 

hài hòa giữa quản lý nhà nước với các hình thức tự quản của nhân dân địa 

phương sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp giúp cho việc tổ chức thực hiện 

xây dựng đời sống văn hoá ở địa phương đạt được kết quả tốt đẹp. 

3.3.4. Tăng cường huy động kinh phí cho việc xây dựng ĐSVH cơ sở 

trên địa bàn Thị Trấn 

 hực tế cho thấy, với 5 triệu đồng cho cấp thôn và 20 triệu đồng cho 

cấ xã, phường, thị trấn do ngân sách tỉnh cấp hàng năm cho việc thực hiện 

phong trào xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh, đây là con số rất 

khiêm tốn so với yêu cầu đặt ra.   ì vậy, vấn đề tăng dần nguồn ngân sách 

đầu tư cho hoạt động văn hóa cơ sở và đầu tư xây dựng các thiết chế văn 

hóa là điều cần thiết cấp bách hiện nay.  ên cạnh đó, việc thực hiện công 

tác xã hội hóa cần linh hoạt để huy động các nguồn lực xã hội theo phương 

châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhằm động viên sức người, sức 

của trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội để cùng xây dựng và phát 

triển văn hóa góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao và bổ sung các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn phường.  ể 

thực hiện được các nội dung phong trào, cần có sự phân bổ kinh phí hợp lý 

giữa các phường để thực hiện công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền; tổ 

chức các hoạt động; thực hiện công tác thi đua khen thưởng…  
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Hiện nay ngân sách huyện cấp cho 27 xã, thị trấn là bằng nhau 

nhưng chi phí dành cho các hoạt động này tại thị trấn lớn gấp từ 2 đến 3 lần 

so với các phường khác trên địa bàn. U N   hị trấn cần đề xuất với 

UBND huyện  ứ Kỳ có thể nghiên cứu đến việc điều tiết kinh phí giữa các 

xã, thị trấn theo khối lượng công việc của từng phường, tránh việc phân 

chia kinh phí đồng đều trong khi công việc cần thực hiện giữa các địa 

phương trên toàn huyện là khác nhau.  ông tác khen thưởng cũng mới chỉ 

dừng ở giấy khen là chính, nhiều hoạt động không có kinh phí khen thưởng 

hoặc tiền thưởng mới chỉ dừng ở mức động viên, khích lệ. 

3.3.5. Phát huy giá trị văn hóa tiềm năng của địa phương trong xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở tại Thị trấn 

Như đã phân tích ở chương 1 và chương 2, với đặc điểm tình hình dân 

cư mặc dù mới được thành lập từ năm 1997 đến nay được 21 năm nhưng 

với quá trình đô thị hóa phát triển mạnh mẽ, giao thông thuận tiện, lại là vị 

trí trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện nên thị trấn Tứ Kỳ phát triển mạnh 

về dân số do số người nhập cư từ các nơi đến, trong đó, tập trung khá đông 

các cán bộ, công chức nhà nước. Hiện nay, theo số liệu thống kê tính đến 

tháng 3 năm 2019 , thị trấn Tứ Kỳ có 4 khu dân cư với tổng số hộ dân trên địa 

bàn là: 2368 hộ, với 7422 nhân khẩu, mật độ dân số trung bình là 1.373 người. 

 hành phần dân cư khá đa dạng ở các thành phần lứa tuổi, giới tính, trình độ 

văn hóa với các ngành nghề khác nhau.  rong đó số hộ sản xuất nông nghiệp 

là: 1.200 hộ, chiếm gần 50%, số hộ còn lại làm công nghiệp, thương mại và 

dịch vụ.  ổng số người trong độ tuổi lao động là 4.300 người, trong đó lao 

động nông nghiệp là 2.100 người (chiếm 44%), một bộ phận nhân dân làm 

tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, thương mại, dịch vụ và buôn bán nhỏ lẻ, 

một bộ phận là cán bộ, công chức (chiếm 56%).  

 ời sống kinh tế của người dân  ứ Kỳ đã có nhiều thay đổi với sự đa 

dạng các ngành nghề.  ốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các ngành 
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kinh tế bình quân trong giai đoạn 2010 - 2015 đạt 6,5%.  ơ cấu kinh tế: 

dịch vụ 39%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 38%; nông nghiệp 23%. 

Thu  nhập bình quân theo đầu người đạt 40,5 triệu đồng/người/năm (2018). 

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có nhiều doanh nghiệp, công ty hoạt 

động trong lĩnh vực may mặc, thủ công, vật liệu xây dựng đã thu hút một 

lượng lao động lớn tại địa phương với mức thu nhập khá.  ặc biệt, thị trấn 

có 02 chợ: chợ Yên và chợ An Nhân với trên 100 hộ tham gia buôn bán với 

nhiều mặt hàng đa dạng.  ên cạnh đó, với 3,25 km đường tỉnh lộ 391 chạy 

qua thị Trấn Tứ Kỳ là điều kiện thuận lợi cho trên 500 hộ dân kinh doanh 

đủ các loại mặt hàng ở hai bên dãy phố, góp phần quan trọng trong chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao mức thu nhập bình quân của nhân nhân, phát 

triển kinh tế của địa phương và có sức lan tỏa ra các địa phương khác.  

Với sự thay đổi về đường lối, chủ trương, chính sách và kinh tế, trong 

những năm qua đời sống của người dân thị trấn Tứ Kỳ đã có nhiều khởi sắc. 

 ặc biệt đây là là trung tâm giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của 

huyện Tứ Kỳ, có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội, có tuyến đường tỉnh lộ 391 nối liền các trung tâm kinh tế đang phát 

triển.  ặc biệt  từ năm 2015 đến nay, thị trấn Tứ Kỳ đã cơ bản đặt tên ngõ, 

đánh số nhà các tuyến đường chính tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu 

cũng như phát triển kinh tế xã hội. Người dân  ứ Kỳ ngày một năng động, 

nhanh chóng tiếp thu những cái mới, phát huy những lợi thế của mình để 

vươn lên trở thành một trong những vùng đất phát triển của tỉnh Hải  ương.  

 ề đời sống  H- XH:  ứ Kỳ là một thị trấn trung tâm của huyện  ứ 

Kỳ- nơi diễn ra các sự  kiện văn hóa chính trị văn hóa quan trọng của huyện 

và địa phương, với thành phần dân cư khá đa dạng và kinh tế phát triển nên 

đời sống văn hóa, xã hội trên địa bàn thị trấn cũng phát triển khá mạnh mẽ. 

 iều đó cho thấy tiềm năng văn hóa nổi bật của  hị  rấn  ứ Kỳ: Là địa 

phương có tỷ lệ cán bộ, công chức và người hưu trí chiếm trên 50% dân số, 
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cùng với số lượng đảng viên khá cao so với các địa phương trong toàn 

huyện,  hị trấn  ứ Kỳ trở thành địa phương có đội ngũ trí thức cao nhất 

huyện.  ặc biệt, Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được đẩy mạnh, trở 

thành phong trào nổi bật của thị trấn, dẫn đầu trong các địa phương trên 

địa bàn huyện Tứ Kỳ.  rong những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, 

     trên địa bàn được cấp ủy  ảng, chính quyền đặc biệt quan tâm và 

đầu tư. Hàng năm, ngoài việc tham gia các phong trào do U N  huyện tổ 

chức và đạt được một số kết quả cao.  iêu biểu nhưu: năm 2017, thị trấn 

 ứ Kỳ đạt giải nhất bóng chuyền bông lúa vàng do huyện tổ chức, giải nhì 

môn bóng chuyền  ông lúa vàng tỉnh Hải  ương,     đại hội      lần 

thứ      của thị trấn được U N  tỉnh tặng bằng khen về công tác tổ chức 

đại hội      cấp cơ sở, đạt giải   “Hội diễn sân khấu không chuyên năm 

2016”, giải A “Liên hoan ca múa nhạc, làng khu dân cư văn hóa năm 

2017... Năm 2018 được  ộ  ăn hóa, thể thao và  u lịch tặng bằng khen vì 

đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể 

thao và du lịch.   

 ể phát huy tiềm năng văn  hóa vốn có của  hị  rấn  ứ Kỳ trong 

những năm qua,  an chỉ đạo của  hị  rấn cần gắn những giá trị văn hóa 

vốn có của địa phương với đặc điểm cư dân đô thị, phát huy các phong trào 

văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng như:  óng chuyền, cầu lông, bóng 

bàn, khiêu vũ thể thao,... trong toàn dân, nần cấp lên thành các giải đấu lớn 

với quy mô cấp xã, cấp huyên và cấp tỉnh.  hực tế thời gian qua,  an  ăn 

hóa- thông tin  hị  rấn đã huy động nguồn lực tổ chức rất tốt một số giải 

đấu mang tầm khu vực như:  iải bóng chuyền cấp khu vực (Hải  ương, 

Ninh  ình, Quân khu 3);  iải  óng đá thanh niên toàn huyện, giải bóng đá 

U10 cấp huyện;  iải khiêu vũ thể thao các  L  trong huyện... iệc tổ chức 

các giải đấu này đã tạo cơ hội cho quần chúng nhân dân địa phương được 

giao lưu thể thao, văn nghệ với các đơn vị bạn; Hơn nữa, đã giới thiệu được 
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hình ảnh, con người, các giá trị văn hóa của  hị  rấn với các đơn vị trong 

và ngoài huyện; góp phần nâng cao thu nhập của người dân nhờ vào các 

dịch vụ phục vụ nghỉ ngơi, vui chơi giải trí khi tham gia các giải đấu. 

3.3.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi 

phạm 

 ừ thực tế khảo sát, thị trấn  ứ Kỳ cần xây dựng các phương án tăng 

cường giám sát, kiểm tra thường xuyên, liên tục, lâu dài;  ặc biệt, cần đổi 

mới cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn 

hóa (nhất là việc lắp đặt, treo các biển, bảng quảng cáo; việc kinh doanh 

băng, đĩa hình) trên địa bàn thị trấn với phương châm phòng ngừa, ngăn 

chặn kịp thời tránh để sự việc xảy ra rồi mới xử lý. 

 ăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực VHTT; đảm 

bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội; nâng cao vai trò trách nhiệm của thành 

viên     theo định hướng và thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực được 

giao.  hường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn 

hóa như: Karaoke, băng đĩa hình... nhằm hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở 

thực hiện đúng các tiêu chí chung, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh 

lành mạnh đúng pháp luật, ngăn chặn các hoạt động văn hóa thiếu lành 

mạnh, độc hại làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của 

nhân dân trên địa bàn thị trấn.  

Quản lý, giám sát chặt chẽ, thường xuyên các hoạt động kinh doanh, 

dịch vụ quảng cáo, karaoke, nhà hàng trên địa bàn huyện. Nghiêm cấm mọi 

hình thức hoạt động karaoke tại vực gần cơ quan, công sở, trường học, bệnh 

viện...  ăng việc hướng dẫn, kiểm tra, phòng chống, ngăn chặn các hoạt 

động văn hóa thiếu lành mạnh, độc hại làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng 

đến đời sống văn hóa của nhân dân.  ên cạnh đó, cần khuyến khích sáng tác, 

phục dựng các tác phẩm nghệ thuật có chất lượng phục vụ công chúng.  
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 ăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn, giúp đỡ công 

tác xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư, nhất là công tác bình xét, 

công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.  hực tế trong 

những năm qua, việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa ở các khu dân cư 

chưa thực sự hiệu quả, kết quả bình xét còn mang tính hình thức, chưa tổ 

chức trao giấy chứng nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa.  ì vậy, trng thời 

gian tới         KX   S H của thị trấn cần chỉ đạo, hướng dẫn các 

khu dân cư thực hiện nghiêm túc nội dung này, tiến hành bình xét dân chủ, 

công khai và tổ chức trao giấy chứng nhận cho các hộ gia đình đạt danh 

hiệu  ia đình văn hóa trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11 hàng 

năm) đảm bảo trang trọng, thiết thực và ý nghĩa. 

 ổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tổ chức 

phát động, triển khai phong trào thi đua thực hiện xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở ở tất cả các ngành, đoàn thể, khu dân cư một cách thường xuyên, 

thiết thực, hiệu quả; chú trọng công tác chỉ đạo điểm, phát hiện điển hình 

tiên tiến nhân ra diện rộng, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp 

thời những tập thể, cá nhân tiên tiến xuất sắc, tạo ra không khí thi đua sôi 

nổi giữa các khu dân cư và các hộ gia đình. Những tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào sẽ được U N  thị 

trấn xem xét khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng theo quy định hiện 

hành. Những cá nhân, tổ chức, gia đình vi phạm sẽ căn cứ mức độ để đưa 

ra phê bình, kiểm điểm trước nhân dân hoặc đề nghị xử lý theo quy 

định pháp luật.  iểu dương khen thưởng kịp thời đối với các khu dân cư vF 

các gia đình, cá nhân thực hiện tốt việc chỉ đạo, quản lý, tổ chức công tác 

xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, thông qua các hình thức khen thưởng vật 

chất và tinh thần nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân nâng 

cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc.  ồng thời cần phê bình, 

xử lý những tập thể, cá nhân chưa làm tốt trách nhiệm. 
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 hường xuyên kiện toàn  an  hanh tra nhân dân tại các khu dân cư 

trong đó, bố trí những người có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  ổ 

chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho các cán 

bộ làm công tác thanh tra nhân dân tạ các khu dân cư.  rang bị phương 

tiện, kỹ thuật cho công tác kiểm tra  và chi mức bồi dưỡng cho cán bộ tham 

gia kiểm tra, có chế độ động viên, khuyến khích kịp thời bằng các hình 

thức khen thưởng vật chất như: tiền và giấy khen. Kịp thời củng cố lực 

lượng an ninh trật tự ở thị trấn, trung đội dân quân cơ động.  hường xuyên 

bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ dân quân cơ động và lực lượng công an 

viên để nâng cao ý thức, tư tưởng, chính trị đảm bảo an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có thành 

tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào xây dựng  S H cơ sở; đồng 

thời phê bình, kiểm điểm trước nhân dân hoặc đề nghị xử lý theo quy 

định pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức, gia đình vi phạm sẽ căn cứ 

mức độ để đưa ra. 

 iểu kết  

Nhận thức đúng về công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở thị 

trấn Tứ Kỳ đóng vai trò quan trọng, là nhiệm vụ cấp bách của lãnh đạo 

huyện Tứ Kỳ và chính sự tự giác của những người dân sống trong địa bàn.  

Dựa trên thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở thị 

trấn Tứ Kỳ tác giả luận văn đưa ra một số giải pháp đối với lãnh đạo thị 

trấn và các cơ quan đoàn thể xã hội nhằm nâng cao đời sống văn hoá của 

người dân nơi đây. Qua đó có thể nhận thấy vai trò và trách nhiệm to lớn 

của các tổ chức chính trị, các đoàn thể xã hội và các cơ quan, doanh nghiệp 

trên địa bàn thị trấn Tứ Kỳ trong việc xây dựng đời sống văn hoá của nhân 

dân địa phương.  ần phải phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức này và 

xây dựng đời sống văn hoá cơ sở thành nếp nghĩ, là trách nhiệm, nghĩa vụ 
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và quyền lợi của toàn thể nhân dân thị trấn Tứ Kỳ.  ên cạnh đó, việc thực 

hiện đồng bộ các giải pháp cũng là nhân tố quyết định hiệu quả của công 

tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thị trấn Tứ Kỳ thời gian tới. 
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KẾ  L    

Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở là nền tảng để xây dựng nền văn 

hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân lao động tròn việc sáng tạo, phổ biến và hưởng thụ những giá trị 

văn hoá nghệ thuật, tạo dựng lối sống văn minh, hình thành những phong 

tục tập quán, lễ nghi tốt đẹp vừa đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, vừa phù 

hợp với trào lưu văn hoá hiện đại. 

 ó thể nói, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một chủ trương lớn 

của  ảng và Nhà nước ta, được thực hiện sâu rộng trong phạm vi toàn 

quốc.  rong những năm qua, phong trào này đã được sự quan tâm của các 

cấp uỷ  ảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cũng như sự hưởng ứng 

của người dân trên địa bàn thị trấn  ứ Kỳ .  

1. Qua phân tích và diễn giải, luận văn đã làm sáng tỏ vấn đề lý luận 

liên quan đến xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, như khái niệm về đời sống 

văn hoá, đời sống văn hoá cơ sở cũng như nội dung xây dựng đời sống văn 

hoá cơ sở.  ăn cứ vào nội dung xây dựng phong trào    KX  S H theo 

quan điểm, chủ trương, chính sách của  ảng và Nhà nước học viên sẽ vận 

dụng trong việc tìm hiểu thực trạng xây dựng  S H tại thị trấn  ứ Kỳ ở 

chương 2 của luận văn 

2.  ể nhận thức lại đầy đủ hơn, toàn diện hơn, đúng đắn hơn hướng 

đi và cách làm trong nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, luận văn 

nêu bật vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở  nhằm 

thay đổi quan điểm trước đây chỉ đơn thuần xem hoạt động văn hóa là phúc 

lợi do nhà nước đem về cho nhân dân, thì nay bên cạnh việc tiếp tục đưa 

văn hóa về cơ sở, vấn đề cốt lõi là tạo ra môi trường, điều kiện để cơ sở tự 

sáng tạo, tổ chức và hưởng thụ.  

3. Qua nghiên cứu, khảo sát, điều tra địa bàn thị trấn  ứ Kỳ, từ sự 

phân tích, đánh giá, luận văn đã nêu lên thực trạng xây dựng đời sống văn 
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hóa cơ sở trên địa bàn thị trấn  ứ Kỳ cơ bản đã hoàn thành khá tốt các nội 

dung và phong trào, các thiết chế văn hoá được nâng cấp và xây dựng mới, 

hoạt động văn hoá phong phú, người dân ngày càng tham gia nhiều hơn với 

các phong trào do địa phương phát động, tạo dựng được môi trường văn 

hoá tốt cho người dân.  uy nhiên, hiện nay sự phát triển mạnh mẽ của quá 

trình đô thị hóa tạo ra nhiều thách thức, khó khăn cho quá trình triển khai 

phong trào. Quá trình thực hiện xây dựng  S H ở đây cũng không tránh 

khỏi những hạn chế nhất định.  

5. Luận văn đã đưa ra định hướng chung cũng như phương hướng cụ 

thể của thị trấn  ứ Kỳ nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hoá 

cơ sở.  ó thể khẳng định việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng xây dựng 

đời sống văn hoá cơ sở ở thị trấn  ứ Kỳ, từ đó đưa ra một số giải pháp phù 

hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này là việc làm có ý nghĩa thực tiễn. 

Xây dựng thành công đời sống văn hoá cơ sở ở mỗi địa phương sẽ góp 

phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nền văn hoá  iệt Nam tiên 

tiến, mở rộng cơ hội để  iệt Nam hội nhập với khu vực và thế giới.  ởi 

văn hóa vừa là nhân tố thúc đẩy tăng tưởng kinh tế, góp phần thay đổi nếp 

nghĩ cách làm, kích thích tính sáng tạo, năng động, là nhân tố quan trọng 

thúc đẩy sự nghiệp  NH - H H, đưa đất nước ta tiến nhanh tới mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 
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Phụ lục 1 

BẢ   Ồ   Ị   Ấ   Ứ KỲ,  Ỉ    Ả  D     

 

 

(Nguồn: Tác giả sưu tầm tháng 2/2018) 
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Phụ lục 2 

MỘT SỐ VĂ  BẢN CHỈ   O XÂY DỰNG   I SỐNG VĂ   ÓA 
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 hụ lục 3 

 Ộ   Ố KẾ  Q Ả  Ổ    Ợ   Á     Á VỀ   O     ÀO 

XD  V    Ê   ỊA BÀ    Ị   Ấ   Ứ KỲ 

(Nguồn:  an  ăn hóa và  hông  tin thị trấn  ứ Kỳ) 

3.1. Kết quả thống kê số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa giai 

đoạn 2010-2018 

TT  ăm 
 ổng số gia 

đình 

 ố đăng 

ký 

 ạt tiêu 

chuẩn 

 ỷ lệ % 

(so với 

tổng số hộ) 

 ố gia đình 

văn hóa 

tiêu biểu 

1 2010 48.300 43.312 39.921 82,65 70 

2 2011 48.456 45.320 42.264 87 79 

3 2012 50.019 45.320 42.778 85,52 80 

4 2013 50.523 45.174 43.384 86 80 

5 2014 50.523 48.345 44.659 87 90 

6 2015 51.333 49.564 44.659 87 95 

7 2016 52.945 51.236 49.056 92,65 95 

8 2017 55.877 54.120 50.268 89,96 100 

9 2018 58.120 54.789 51.501 88,61 115 

 ổng 466.096 437.180 408.490 87,3 804 

 

3.2. Kết quả tổng hợp  xây dựng khu dân cư văn hóa giai đoạn 2010-2018 

TT Khu dân cư 
 ăm đạt  danh hiệu 

KD  văn hóa 
 hi chú 

1 La  ỉnh  ắc 2013  

2 La  ỉnh Nam 2014  

3 An Nhân  ông 2012  

4 An Nhân  ây 2015  
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3.3. Kết quả tổng hợp cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2010 

- 2018 

 ăm 

 ổng số cơ 

quan, đơn vị, 

doanh nghiệp 

 ơ quan, đơn 

vị, doanh 

nghiệp đăng 

ký đạt chuẩn 

văn hóa 

 ơ quan, đơn 

vị, doanh 

nghiệp đạt 

chuẩn văn 

hóa 

 ỷ lệ (%) 

2010 27 25 20 80 

2011 30 23 19 82 

2012 33 23 19 82 

2013 33 26 24 92 

2014 33 19 17 89 

2015 33 20 15 75 

2016 32 28 19 67 

2017 32 27 21 77 

2018 30 28 17 60 

 ổng 249 219 171 60,6 

 

 

3.4. Kết quả tổng hợp việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới 

giai đoạn 2010 - 2018 

 ăm 

thực hiện 

 ổng số 

đám cưới 

 ố đám cưới 

theo nếp 

sống văn 

hóa mới 

 ố đám cưới 

vi phạm nếp 

sống văn 

hóa mới 

 ố đám cưới 

theo mô hình 

mới hiệu quả, 

tiết kiệm 

2010 70 40 0 30 

2011 83 40 0 43 

2012 77 48 0 29 

2013 75 42 0 35 
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2014 62 39 0 23 

2015 35 20 0 15 

2016 43 35 0 21 

2017 51 34 0 29 

2018 57 36 0 31 

 ổng số 553 334 0 219 

 

3.5. Kết quả tổng hợp việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang 

giai đoạn 2010 - 2018 

 ăm thực 

hiện 

 ổng số 

đám 

tang 

 ố đám 

tang theo 

nếp sống 

văn hóa 

mới 

 ố đám 

tang 

không 

theo nếp 

sống văn 

hóa mới 

 ố đám 

tang thực 

hiện hỏa 

táng 

 ố khu dân 

cư đã quy 

hoạch nghĩa 

trang nhân 

dân/tổng số 

2010 36 36 0 7 4/4 

2011 42 35 0 7 4/4 

2012 48 36 0 12 4/4 

2013 54 43 0 11 4/4 

2014 39 30 0 9 4/4 

2015 22 22 0 7 4/4 

2016 41 41 0 15 4/4 

2017 35 35 0 19 4/4 

2018 48 48 0 18 4/4 

 ổng số 365 365 0 105 4 
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3.6. Kết quả tổng hợp việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội 

 giai đoạn 2010 - 2018 

 ăm thực hiện Lễ hội dân gian 
Lễ hội lịch sử 

cách mạng 
Lễ hội khác 

2010 2 0 2 

2011 2 0 3 

2012 2 0 3 

2013 2 0 4 

2014 2 0 3 

2015 2 0 3 

2016 2 0 3 

2017 2 0 4 

2018 2 0 3 

 ổng số 18 0 28 

3.7. Tổng hợp các hộ gia đình tham gia thu gom và xử lý rác thải sinh 

hoạt giai đoạn 2010- 2018 

TT  ăm 
 ổng số gia 

đình 

 ố hộ tự phân loại 

và xử lý rác thải tại 

gia đình 

 ố hộ sử dụng dịch 

vụ thu gom và xử 

lý rác thải của địa 

phương 

1 2010 48.300 21.735 26.565 

2 2011 48.456 24.228 24.228 

3 2012 50.019 32.512 17.507 

4 2013 50.523 35.366 15.157 

5 2014 50.523 3.537 46.986 

6 2015 51.333 41.066 10.267 

7 2016 52.945 45.003 7.942 

8 2017 55.877 50.289 5.588 

9 2018 58.120 55.214 2.906 

 ổng 466.096 209.743 209.743 
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 hụ lục 4 

MỘT SỐ  Ì   ẢNH PHẢN Á   XÂY DỰNG   I SỐNG  

VĂ   ÓA CỞ SỞ   Ê   ỊA BÀ  THỊ TRẤN TỨ KỲ 

 

Ảnh 4.1: Sân chơi cho thiếu nhi tại Nhà văn hóa La  ỉnh  ắc 

 (Nguồn:  ác giả chụp ngày 25/7/2015) 

 

Ảnh 4.2: Hoạt động  L  dưỡng sinh của người cao tuổi 

 (Nguồn:  ác giả chụp ngày 15/9/2016) 
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Ảnh 4.3:  iải bóng chuyền hơi tại  ại hội      thị trấn  ứ Kỳ lần thứ      

 (Nguồn:  ác giả chụp ngày 16/4/2017) 

 

 

Ảnh 4.4: Hoạt động thể dục thể thao quần chúng thị  hị  rấn năm 2017 

 (Nguồn:  ác giả chụp ngày 25/9/2017) 
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Ảnh  4.5:  hị trấn  ứ Kỳ - trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện  ứ 

Kỳ, tỉnh Hải  ương (Nguồn:  ác giả sưu tầm tháng 1/2018) 

 

 Ảnh 4.6:   ền liệt sỹ huyện  ứ Kỳ  

(Nguồn: Phòng  ăn hóa -  hông tin thị trấn  ứ Kỳ cung cấp tháng 1/2018) 
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Ảnh  4.7:  rung tâm sinh hoạt văn hóa   ech Plaza  

(Nguồn: Phòng  ăn hóa -  hông tin thị trấn  ứ Kỳ cung cấp tháng 1/2018) 

 

 

Ảnh 4.8:  hầy và trò trường  rung học phổ thông  ứ Kỳ 

 (Nguồn:  ác giả sưu tầm tháng 2/2018) 
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Ảnh 4.9:  âu lạc bộ Khiêu  ũ thể thao  hị  rấn  

(Nguồn:  ác giả chụp ngày 5/4/2018) 

 

Ảnh 4.10: Hoạt động thể dục thể thao với sự tham gia của nhà chùa 

 (Nguồn:  ác giả chụp ngày 17/5/2018) 
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 Ảnh 4.11: Hoạt động thể dục thể thao quần chúng tại trung tâm văn hóa thị 

trấn (Nguồn:  ác giả chụp ngày 20/5/2018) 

 

 

 Ảnh 4.12: Hội người cao tuổi tham gia văn nghệ trong lễ hội truyền thống 

đình La  ỉnh (Nguồn:  ác giả chụp ngày 30/8/2018) 
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Ảnh 4.13:  ác tổ chức đoàn thể tham gia văn nghệ trong lễ hội truyền 

thống đình La  ỉnh (Nguồn:  ác giả chụp ngày 30/8/2018) 

 

 Ảnh 4.14:  ại hội đại biểu Mặt trận  ổ quốc  iệt Nam thị trấn  ứ Kỳ, 

khóa  , nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Nguồn:  ác giả sưu tầm tháng 2/2019) 
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Ảnh 4.15:  hùa  ĩnh Khánh - Khu An Nhân  ây 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 20/3/2019) 

 

Ảnh 4.16:  ình An Nhân  ông 

(Nguồn:  tác giả chụp ngày 20/3/2019) 
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Ảnh 4.17:  ại lễ Phật  ản chủa  iên Khánh 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 20/3/2019) 

 

Ảnh 4.18: Hoạt động tại Nhà văn hóa La  ỉnh  ắc 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 5/4/2019) 
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Ảnh 4.19:  iao lưu bóng chuyền hơi  L  phụ nữ thị trấn  ứ Kỳ 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 17/4/2019) 
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Ảnh 4.20: Hoạt động của Nhà văn hóa  rung tâm thị trấn  ứ Kỳ 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 5/5/2019) 

 

 

Ảnh 4.21:  iải bóng chuyền thị trấn  ứ Kỳ mở rộng 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 10/5/2019) 
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Ảnh 4.20: Sân bóng chuyền thị trấn  ứ Kỳ 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 15/5/2019) 

 

Ảnh 4.21: Hoạt động của Nhà văn hóa La  ỉnh Nam 

(Nguồn: tác giả chụp ngày 20/5/2019) 
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 hụ lục 5 

DA    Á       I CUNG CẤ    Ô       

 

STT Họ và tên Giới 

tính 

Chức vụ 

1. Ông  ỗ Xuân Hượng Nam Chủ tịch UBND thị trấn 

2. Ông Nguyễn  ăn  ơn Nam Phó  hủ tịch UBND thị trấn, 

trưởng     phong trào 

3.  à  rần Thị Sáu Nữ  í thư  oàn thị trấn 

4.  Ông  ặng Quang Vinh Nam  rưởng khu dân cư La  ỉnh Bắc 

5.  à  ùi  hị Phương Xưa Nữ  rưởng khu dân cư La  ỉnh Nam 

6. Ông  ỗ  ăn  o Nam  rưởng khu dân cư An Nhân 

 ông 

7. Ông  ặng  ăn  hành Nam  rưởng khu dân cư An Nhân  ây 

8. Ông Nguyễn Thanh 

Tiệp 

Nam  rưởng  ông an thị trấn 

9. Ông Nguyễn Ngọc 

Cung 

Nam  ư dân sống tại khu La Tỉnh Bắc 

10.   à Phạm  hu Hà Nữ  ư dân sống tại khu La Tỉnh 

Nam  

11. Ông  ũ Xuân  oại Nam  ư dân sống tại khu An Nhân 

 ông 

12. Ông  rần Huy Thuận Nam  ư dân sống tại khu An Nhân 

 ây 

13. 

 

 à Nguyễn Thị Hồng 

Phương 

Nữ Hiệu trưởng trường mầm non 

Hoa Sen 

14.  à Nguyễn Thị Tuyết Nữ Hiệu trưởng trường mầm non thị 
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trấn 

15.  à Nguyễn Thị  hâm Nữ Hiệu trưởng trường Tiểu học thị 

trấn 

16. Ông Phạm Xuân Sang Nam Hiệu trưởng trường  H S… 

17.    án bộ văn hóa thị trấn 

18. Ông Ngô  ắc Nhật Nam Chủ nhiệm   L  Người cao tuổi 

19.  à Phạm Hoàng Lan Nữ Chủ nhiệm  L  khiêu vũ thể 

thao Hội phụ nữ 

20.  à Phạm Thị Như Nữ Chủ nhiệm  L  gia đình phát 

triển bền vững 

21. Ông  ặng  hái Phong Nam Chủ nhiệm  L  bóng chuyền 

22. Ông Phạm  ình  hiêm Nam Chủ nhiệm CLB cầu lông 

23.  à Phùng  hị Chanh Nữ Chủ nhiệm  L  bóng chuyền 

hơi hội người cao tuổi 

24. Ông Nguyễn  ăn  hủy Nam Chủ nhiệm  L  bóng chuyền 

hơi của CCB 

 


