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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến
lược lâu dài đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và chú ý. Một
trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động văn hóa hiện nay là phát huy
vai trò và động lực của văn hóa để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ở từng
địa phương, làm cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội.
Cho đến nay, vấn đề xây dựng đời sống văn hóa đã trở nên rất quen
thuộc đối với người dân ở mọi miền đất nước. Trong những giai đoạn lịch sử
cách mạng trước đây, vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đã có sự
quan tâm nhất định, nhưng nói chung chưa đáp ứng được yêu cầu của sự
nghiệp xây dựng nền văn hóa mới.
Bước vào thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, mở rộng giao lưu về kinh tế và văn hóa giữa các dân tộc trên thế giới,
vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa cần được
nhận thức một cách sâu sắc và toàn diện hơn. Ở các vùng nông thôn, miền núi
xa xôi trong quá trình chuyển mình phát triển cùng với sự phát triển chung
của đất nước, hòa nhập với khu vực và quốc tế điều này lại càng có ý nghĩa
quan trọng. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cũng có nghĩa là hướng con
người tới chân - thiện - mỹ.
Đối với mỗi địa phương, văn hóa chính là nguồn lực nội sinh góp phần
quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả
mục tiêu xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định và
bền vững. Do đó, phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với phát triển văn hóa,
trong đó xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có ý nghĩa chiến lược đối
với sự nghiệp văn hóa của Đảng và Nhà nước ta.
Thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương được thành lập năm
1923, nằm ở giữa trục Quốc lộ 5, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hệ
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thống giao thông thuận tiện. Nền kinh tế Thành phố có mật độ dân số cao,
an ninh chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh. Nhu cầu hưởng thụ văn
hóa của người dân ngày càng cao. Giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc
được bảo tồn, phát huy. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở bước đầu
đi vào nề nếp, có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển đời sống văn hóa
vật chất và đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố Hải Dương.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì thực trạng xây dựng đời sống
văn hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương còn nhiều tồn tại cần khắc phục từ
quan điểm chỉ đạo cho đến việc triển khai thực tiễn ở từng khu dân cư và ở
các huyện, thành phố.
Nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết trên trong việc
xây dựng đời sống văn hóa hiện nay ở địa phương, nên tác giả chọn đề tài:
“Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải
Dương” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý văn hóa.
2. Tình hình nghiên cứu
Trong giai đoạn hiện nay, lĩnh vực văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa
luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước ta. Vì vậy, vấn đề này đã thu
hút sự quan tâm của các nhà quản lý, các nhà khoa học. Dưới đây là một số công
trình nghiên cứu của các nhà văn hóa, các học giả về vấn đề này.
2.1. Nhóm công trình nghiên cứu lý luận chung về văn hóa
Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, PGS.TS
Nguyễn Chí Bền (2010), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội: Cuốn sách đã đề
cập đến hiện trạng và những tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
đối với các thành tố của nền văn hóa dân tộc và đề xuất một số giải pháp quan
trọng nhằm phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới.
-

Trần Văn Bính (chủ biên) (2000), Lý luận và đường lối văn hóa văn

nghệ của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Cuốn sách khẳng định văn
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hóa là lĩnh vực thuộc đờí sống tinh thần của xã hội nhưng vẫn chịu sự quy
định của nhữngng quy định chung và đều hướng tới những chuẩn mực cụ thể;
đi sâu nghiên cứu đường lối chính sách văn hóa của Đảng, Nhà nước và
những biện pháp nhằm xây dựng vá phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc như Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa VIII) đề ra.
Thành tựu xây dựng và phát triến văn hỏa Việt Nam 25 năm đổi mới
(1986-2010), PGS.TS Phạm Duy Đức (2010), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà
Nội: Cuốn sách này là tập hợp các bài viết của các chuyên gia văn hóa đánh
giá thực trạng văn hóa Việt Nam qua 25 năm đổi mới, chỉ ra những thành tựu
đạt được và những yếu kém, hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản
để xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong những năm tiếp theo.
Đinh Xuân Dũng (2015), Mấy vấn đề Việt Nam hiện nay - thực tiễn và
lý luận, Nxb Lao động, Hà Nội. Đây là một tập hợp các tiểu luận, chuyên đề,
bài viết của tác giả được tuyển chọn từ năm 2012 đến nay, đề cập những vấn
đề căn cốt và nêu bật một số nét về thực trạng và công tác nghiên cứu lý luận
văn hóa Việt Nam hiện nay. Cuốn sách cũng nêu lên mối quan hệ biện chứng
giữa văn hóa và đời sống văn hóa tinh thần, với sự phát triển bền vững trong
xã hội hiện đại; một số giải pháp trong công tác vận động, thuyết phục của
công tác tư tường đối với văn nghệ sĩ, trí thức; giải đáp các khái niệm "Tự
diễn biến", "Tự chuyển hóa" về tư tưởng trong đấu tranh tư tưởng; xác định
những giá trị đặc trưng của con người Việt Nam đương đại. Đặc biệt, tác giả
đã bước đầu phác thảo được những định hướng và nội dung cơ bản trong quá
trình triển khai xây dựng hệ thống lý luận văn hóa - nghệ thuật ở Việt Nam;
đề xuất các giải pháp ở tầm chính sách để phát triển văn hóa thật sự là sức
mạnh nội sinh của dân tộc.
Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế,
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TSKH. Phan Hồng Giang - PGS.TS. Bùi Hoài Sơn (2014), Nxb Chính trị
Quốc gia Hà Nội: Cuốn sách giới thiệu những quan điểm chung về quản lý
văn hóa trong bối cảnh đổi mới ở nước ta và hội nhập quốc tế; giới thiệu
những kinh nghiệm quản lý văn hóa của một số quốc gia trên thế giới; đánh
giá thực trạng quản lý văn hóa ở Việt Nam từ năm 1986.
2.2. Nhóm công trình nghiên cứu về đời sống văn hóa cơ sở.
Chủ động sáng tạo xây dựng đời sống văn hỏa ở cơ sở, Bộ Văn hóa Thông tin (1995), Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội: Cuốn sách giới thiệu 24 bản
báo cáo tham luận, ý kiến phát biểu của các đại biểu trung ương, địa phương
và cơ sở. Các báo cáo tập trung về nhiệm vụ tổ chức và quán lý hoạt động
văn hóa - thông tin, nhằrn đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của công tác xây
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phù họp với những biến đổi của đời sống kinh
tế - xã hội của đất nước.
Nguyễn Tấn Đức (2008), Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại Quận Tân
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn khoa Văn hóa học, trường Đại học
khoa học xã hội và nhân văn, Hà Nội. Luận văn đã trình bày một cách khái
quát những vấn đề cơ bản về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa, thiết chế
văn hóa ở cơ sở. Nêu một cách có hệ thống về nhận thức, đường hướng các
hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; đồng thời cũng trinh bày cụ thể
các hoạt động đặc trưng của quá trinh xãv dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tại
quận Tân Phú cũng như những kết quả đạt được của các hoạt động ấy. Trên cơ
sở đó tác giả tiến hành nhận xét và đề xuất các nhóm giải pháp xây dựng đời
sống văn hóa trên Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
Quản lý hoạt động văn hóa, PGS.TS Phan Văn Tú - Nguyễn Văn Hy Hoàng Sơn Cường - Lê Thị Hiền - Trần Thị Diên (1998), Nxb Văn hóa
Thông tin Hà Nội: Cuốn sách giới thiệu các nội dung quan trọng về qua.
động văn hóa, từ trang 105 đến trang 127 có đề cập đến việc quản lý xây đời

5
sống văn hóa ở cơ sở.
Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn hoá ở nước ta, GS.TS
Hoàng Vinh (1998), Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội: Cuốn sách giới thiệu
những vấn đề xây dựng văn hóa hiện ở nước ta, trong đó từ trang 257 đến
trang 291 giới thiệu về tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Hoàng Văn Tầm (2011), Xây dựng đờí sống văn hoá cơ sở ở Huyện Chi
Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Luận văn thạc sĩ Quán lý Văn hoá, trường Đại học Văn
Hoá. Luận văn đã đi phân tích làm rõ khái niệm của việc xây dựng đời sống
văn hóa cơ sở và tác động của nó đối với việc phát triển đời sống văn hóa cơ
sở huyện Chi Lăng. Bước đầu có những tổng kết về thực trạng xây dựng đời
sống văn hóa ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, từ đó đề ra những giải pháp
thiết thực nhằm xây dựng và phát triển đời sống văn hóa của ngư dân tại đây,
góp phần vào việc nâng cao chất lượng của công tác xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
Đặng Xuân Minh (2011), Quản lý nhà nước về văn hoá trên địa bàn
phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Quản lý
Văn hoá, trường Đại học Văn hoá. Luận văn đã góp phần 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. Luận văn đã đánh giá được
những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở phường Xuân La
trong những năm qua, tìm nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ đó đề xuất
các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn
hóa trên địa bàn phường Xuân La trong những năm tới.
Hồ Thị Thái (2013), Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Huyện Nam
Đàn, tỉnh Nghệ An. Luận văn Th.s Quản lý văn hóa, trường Đại học Văn hóa,
Hà Nội. Luận văn đã đánh giá được tổng quan về lịch sử phát triển và tình hình
kinh tế- văn hóa- chính trị của huyện Nam Đàn. Luận văn đã khảo sát, phân
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tích và đánh giá khá sâu về thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ
sở nói chung và công tác xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình, làng, bàn, khối
phố, cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hóa ở huyện Nam Đàn từ năm 2006 đến
2013. Từ đó đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao công tác xây đựng đới
sống văn hóa cơ sở ở huyện Nam Đàn trong giai đoạn hiện nay.
Luận văn thạc sĩ: Xây dụng đời sống văn hóa cơ sở ở thị xã Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh năm 2015; Luận văn Th.s chuyên ngành Quản lý Văn hóa
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW; Luận văn đã góp phần 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. Luận văn đã đánh
giá được những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã
Đông Triều trong những năm qua, tìm nguyên nhân của những hạn chế đó.
Từ đó đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
nhà nước về văn hóa trên địa bàn thị xã Đông Triều trong những năm tới.
Luận văn thạc sĩ: Xây dụng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn
phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội năm 2016
Luận văn Th.s chuyên ngành Quản lý Văn hóa Trường Đại học Sư phạm
Nghệ thuật TW. Tác giả đã đi sâu phân tích thực trạng đời sống văn hóa ở
quận Thanh Xuân Bắc. Trên cơ sở đánh giá những thành tựu và những tồn tại,
hạn chế trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của quân, luận văn rút ra
một số ý nghĩa, bài học kinh nghiệm và giải pháp đối với việc xây dựng đời
sống văn hóa cơ sở của quận Thanh Xuân Bắc
Ngoài ra còn một số công trình, các tác giả đã cố gắng làm rõ các vấn
đề: nội dung quản lý hoạt động văn hóa, quản lý hoạt động xây dựng đời sống
văn hóa ở cơ sở hiện nay với các công trình tiêu biểu như:
- Cơ sở lý luận của quản lý văn hóa, Phan Văn Tú, Trường Đại học
Văn hóa Hà Nội.
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- Đời sống văn hóa ở cơ sở - thực trạng những vấn đề cần giải quyết
(1991), Viện Văn hóa.
- Vai trò của văn hóa trong sự nghiệp CNH - HĐH nông thôn, nông
nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng, PGS.TS. Lê Quý Đức (2005), Nxb
VHTT và Viện Văn hóa.
Năm 2004, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành cuốn sách “Phong
trào XDĐSVH cơ sở ở tỉnh Hải Dương - 10 năm nhìn lại”. Nội dung cuốn sách
tập trung chủ yếu vào việc tuyên dương những điển hình tập thể, cá nhân của
thành phố, các huyện, các cơ quan đơn vị thực hiện tốt quy định, tiêu chuẩn về
XDĐSVH.
Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số tháng 9 năm 2011) chuyên mục
Toàn dân XDĐSVH có đăng bài “Hải Dương nâng cao chất lượng phong trào
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tác giả Đoàn Văn Tuấn. Bài
viết đã khái quát những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, thời gian
tới tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”, đưa phong trào tiếp tục phát triển bền vững.
Báo điện tử Hải Dương (số tháng 3 năm 2014) chuyên mục Toàn dân
XDĐSVH có bài“Thành phố Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có
hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tác giả
Vũ Văn Nam, bài viết đã nêu lên được trong những năm qua phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở thành phố Hải Dương đã
góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới nâng cao đời sống văn hóa và
tinh thần, từng bước xây dựng văn minh đô thị góp phần quan trọng trong sự
phát triển của thành phố Hải Dương từ một thị xã vươn lên trở thành đô thị
loại I. Ngoài hai bài viết trên, một số tác giả khác cũng có nhiều bài viết, ghi
chép, đánh giá về lĩnh vực này. Tuy nhiên những bài viết trên chỉ là ghi chép,
liệt kê, tổng hợp.
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Tuy nhiên mỗi địa phương lại có những đặc điểm riêng biệt về kinh tế, xã
hội và văn hóa đặc biệt là khác nhau trong việc triển khai thực hiện sự chỉ đạo
của Đảng và Nhà nước trong quản lý đới sống văn hóa ở cơ sở. Đến nay, vẫn
chưa có công trình nào nghiên cứu về xây dựng đời sống vân hóa cơ sở trên địa
bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Vì thế có rất nhiều vấn đề phải
nghiên cứu để làm rõ về vai trò các hoạt động văn hóa cơ sở ở địa phương. Vì
vậy, tác giả luận văn nhận thấy đề tài “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở
Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương” là một hướng đi không trùng lặp
với các công trình nghiên cứu đi trước.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
này tại địa phương trong giai đoạn (2010 - 2015).
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận của vấn đề xây dựng đời sống văn hóa cơ
sở trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Khảo sát thực trạng quản lý xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành
phố Hải Dương trong những năm qua, đồng thời đánh giá ưu điểm và hạn chế
của hoạt động trên.
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng đời
sống văn hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là các hoạt động xây dựng
đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương hiện nay.
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4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu tại các phường
trực thuộc thành phố Hải Dương
- Về thời gian: Luận văn chủ yếu nghiên cứu xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương từ năm 2010 đến 2015. Đây là thời kỳ
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở thành phố Hải
Dương đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới nâng cao đời sống văn hóa
và tinh thần, từng bước xây dựng văn minh đô thị góp phần quan trọng trong sự
phát triển của thành phố Hải Dương đã vươn lên trở thành đô thị loại II.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp phân tích - tổng hợp: Từ các bài viết, văn bản pháp quy,
báo cáo… có liên quan tới công tác quản lý xây dựng đời sống văn hóa, tiến
hành phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu để phục vụ cho quá trình triển
khai nội dung luận văn.
- Phương pháp khảo sát điền dã thực tế tại địa phương. Đây là
phương pháp thu nhập tư liệu, số liệu, phỏng vấn, điều tra, chụp ảnh các
hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư trên địa bàn thành
phố Hải Dương.
6. Những đóng góp của đề tài
- Góp phần làm rõ vấn đề lý luận về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Phân tích đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố
Hải Dương, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng đời
sống văn hóa cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.
- Kết quả của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác quản lý
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hải Dương, các cấp ủy Đảng, chính quyền… Ngoài ra,
luận văn cũng có thể làm cơ sở khoa học cho các công trình nghiên cứu cùng
hướng tham khảo.
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7. Bố cục của đề tài
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn
được chia thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở và tổng
quan về thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa
cơ sở ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ
VÀ TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Văn hóa
Đến nay, đã có hàng trăm định nghĩa về văn hóa. Tuỳ theo góc độ
nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu, các nhà khoa học có thể đưa ra quan
niệm của mình về văn hoá phục vụ cho công việc của mình.
Trong cuốn Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa
ở nước ta của Hoàng Vinh đã dẫn khái niệm “văn hóa” theo định nghĩa của
nguyên Tổng Giám đốc UNESCO F.Mayơ (Federio Mayor) vào năm 1999,
nhân ngày lễ phát động thập kỷ thế giới phát triển văn hóa: “Văn hóa là tổng
thể sống động của các hoạt động sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại, qua
các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị,
các truyền thống và thị hiếu - những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi
dân tộc” [55, tr.42].
Với ý nghĩa đó văn hóa có mặt trong bất cứ hoạt động nào của con
người, trong hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động sản xuất tinh thần, trong
giao tiếp ứng xử xã hội hay thái độ quan hệ với thiên nhiên.
Như vậy, có thể hiểu văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh
thần do con người sáng tạo ra, nhằm mục đích phục vụ cho sự tiến bộ của loài
người. Văn hóa bao gồm 5 thành tố cơ bản: biểu tượng, ngôn ngữ, hệ giá trị,
chuẩn mực văn hóa và công nghệ của văn hóa. Văn hóa có 5 chức năng
chính: giáo dục, nhận thức, thẩm mỹ, dự báo và giải trí.
Trong cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam của tác giả Trần Quốc Vượng chủ
biên đã dẫn khái niệm văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau:
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Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới
sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật,
khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công việc cho sinh
hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương tiện sử dụng. Toàn bộ
những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa [57, tr.21].
Như vậy, văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng
với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm mục đích thích ứng
những nhu cầu của đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.
Quan niệm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn toàn trùng hợp với
nhìn nhận về văn hóa của tổ chức UNESCO.
Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư
BCH TƯ Đảng khởi thảo và công bố năm 1943 xác định: “Văn hóa gồm tất
cả tư tưởng, văn học, nghệ thuật. Văn hóa là một trong ba mặt trận: kinh tế,
chính trị và văn hóa. Ba nguyên tắc vận động văn hóa nước Việt Nam giai
đoạn hiện nay là dân tộc, khoa học, đại chúng” [14]. Đây là kim chỉ nam cho
việc xây dựng văn hóa mới.
Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ X nhấn mạnh:
Tiếp tục cụ thể hóa chiến lược phát triển văn hóa, giữ gìn và phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu những thành tựu và tinh hoa
văn hóa của nhân loại, hoàn thiện hệ thống giá trị của con người
Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập
quốc tế; gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn phát triển kinh tế - xã hội
với phát triển văn hóa, làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng
tinh thần [19, tr.284-285].
Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc là một bộ phận quan trọng của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa
nước ta, đòi hỏi ý chí cách mạng kiên định, trình độ trí tuệ và tính tự giác cao.
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Mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao vai trò cán bộ gương mẫu của người cộng
sản, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi theo Nghị quyết của Đảng và Bác
Hồ đã lựa chọn: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con
người xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân phấn đấu để tổ quốc ta
mãi là quốc gia văn hiến, dân tộc ta không ngừng phát triển, xứng đáng với
tầm vóc dân tộc trong lịch sử và trong thế giới hiện đại ngày nay.
1.1.1.2. Đời sống văn hoá cơ sở
Thuật ngữ “đời sống văn hóa” xuất hiện và được sử dụng phổ biến trong
ngành văn hóa học vào những thập niên cuối thế kỷ XX. Ngày nay thuật ngữ
này được sử dụng phổ biến trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, các văn
bản của Nhà nước, trong sách, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại
chúng. Tuy nhiên, khái niệm “đời sống văn hóa” được sử dụng trong những
hoàn cảnh khác nhau, mục đích nghiên cứu khác nhau thì có những cách tiếp
cận khác nhau.
Trong Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng, các
nhà khoa học của Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị - Hành
chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã đưa ra quan niệm:
Đời sống văn hóa là một bộ phận của đời sống của xã hội, mà đời
sống xã hội là một phức thể các hoạt động sống của con người,
nhằm đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của nó. Nhu cầu vật
chất được đáp ứng làm cho con người tồn tại như một sinh thể, còn
nhu cầu tinh thần thì giúp cho con người tồn tại như một xã hội, tức
là một nhân cách văn hóa [61, tr.134].
Trong Báo cáo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của Viện văn hóa và
Phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đưa ra
định nghĩa:
Đời sống văn hóa nói chung là một tổng hợp những yếu tố vật thể
văn hóa nằm trong những cảnh quan văn hóa, những yếu tố hoạt
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động văn hóa con người, những sự tác động lẫn nhau trong đời
sống xã hội để tạo ra những quan hệ có văn hóa trong cộng đồng
người, trực tiếp làm hình thành lối sống của con người trong xã
hội [60, tr.28].
Theo tác giả Nguyễn Hữu Thức:
Đời sống văn hóa có thể hiểu đó là tất cả những hoạt động của
con người tác động vào đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời
sống xã hội để hướng con người vươn lên theo quy luật cái đẹp,
của chuẩn mực giá trị chân, thiện, mỹ đào thải những biểu hiện
tiêu cực tha hóa con người” [40, tr.19].
Theo đó, đời sống văn hoá là sự hiện diện, tồn tại và phát triển của đời
sống tinh thần trong toàn bộ hoạt động thực tiễn xã hội. Đó là một bộ phận
của đời sống xã hội, gắn với những giá trị chân - thiện - mỹ, gắn với mọi sản
phẩm vật chất và tinh thần, với mọi hoạt động của con người trong mọi lĩnh
vực xã hội.
Đời sống văn hoá cũng được hiểu như môi trường văn hoá, là cầu nối
giữa văn hoá xã hội và văn hoá cá nhân. Nó là một tổng thể những yếu tố
văn hoá vật thể, phi vật thể và nhân cách văn hoá, cảnh quan văn hoá bao
quanh con người, gây ra sự tác động lẫn nhau giữa các cá nhân trên phạm vi
không gian, thời gian nào đó, trực tiếp hình thành nên lối sống và nềp sống
của con người.
Đời sống của con người bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng có
liên quan mật thiết với nhau, chẳng hạn như: đời sống kinh tế, chính trị, văn
hóa, xã hội... Như vậy, đời sống văn hóa là lĩnh vực quan trọng của đời sống
xã hội.
Tác giả Hoàng Vinh trong công trình nghiên cứu Mấy vấn đề lý luận
và thực tiễn xây dựng văn hóa ở nước ta cho rằng:
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Đời 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 [55, tr.268].
Có thể thấy định nghĩa này về cơ bản đã phản ánh được cấu trúc của đời
sống văn hóa, song trong đó vẫn chưa đề cập đến những giá trị văn hóa.
Đồng thời, cách diễn đạt như thế chưa làm rõ được bản chất của đời sống văn
hóa vì chỉ nêu các yếu tố cấu thành ở thế biệt lập.
Để đi đến một quan niệm hoàn chỉnh hơn về đời sống văn hóa, chúng ta
phải tiếp cận thêm đời sống văn hóa trong toàn bộ đời sống xã hội và phải
khu biệt, giới hạn lĩnh vực sáng tạo văn hóa trên cơ sở xuất phát từ quan
niệm văn hóa theo nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp. Chính vì vậy, dựa trên các
khái niệm trên về đời sống văn hóa và các lĩnh vực văn hóa, trong phạm vi
yêu cầu của đề tài nghiên cứu định nghĩa về đời sống văn hóa như sau:
Đời sống văn hóa là phương thức những hoạt động sống của con
người, được con người nhận thức và thực hiện một cách tự giác,
có định hướng nhằm tạo ra những giá trị văn hóa tốt đẹp. Đời
sống văn hóa bao gồm các yếu tố văn hóa như: các sản phẩm văn
hóa vật thể, các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa của con
người [55, tr.278].
Đơn vị cơ sở là hình thức tổ chức cơ bản của văn hóa. Đó là những cộng
đồng dân cư liên kết với nhau trong các sinh hoạt vật chất và tinh thần diễn ra
trong đời sống hàng ngày của nhân dân [59, tr.269]. Mỗi cộng đồng dân cư
sống cố định và hình thành một tổ chức hành chính (xã, phường, trường học,
bệnh viện) hay một cộng đồng nhỏ hơn (gia đình, tổ dân phố, khu dân cư...)
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đều có thể được xem là đơn vị văn hóa cơ sở.
Từ những quan điểm trên về đời sống văn hóa và đơn vị cơ sở, có thể
hiểu đặc điểm cơ bản của đời sống văn hóa ở cơ sở là các hoạt động văn hóa
diễn ra gắn liền với sinh hoạt vật chất, tinh thần của cá nhân và cộng đồng
trong một đơn vị tổ chức hành chính (xã, phường, trường học, bệnh viện...)
hay một cộng đồng nhỏ hơn (gia đình, tổ dân phố, khu dân cư, làng, bản...).
Những hoạt động đời sống văn hóa này được diễn ra thường xuyên, liên tục
và sự tham gia trực tiếp của con người. Từ đó dần hình thành các mối liên hệ
gắn bó chặt chẽ giữa con người với con người trong một không gian địa lý, hệ
thống cơ sở vật chất kỹ thuật và các thiết chế văn hóa nhất định.
1.1.1.3. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Khái niệm xây dựng đời sống văn hóa được tạo bởi hai cụm từ là “xây
dựng” và “đời sống văn hóa”. Theo Từ điển tiếng Việt “xây dựng” được giải
nghĩa là “làm nên một công trình kiến trúc theo một kế hoạch nhất định”
thường được sử dụng trong ngành xây dựng như “xây dựng một cung văn
hóa, xây dựng nhà cửa… [38, tr.1376].
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 linh 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 [61].
Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định:
Đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi
vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; xây dựng nếp sống văn hóa trong các gia
đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, làm cho văn hóa thấm sâu

17
vào mọi mặt của đời sống... Tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống
thiết chế ở các cấp... Xã hội hóa các hoạt động văn hóa [20, tr.223-224].
Từ những quan điểm, chủ trương trên, có thể hiểu xây dựng đời sống
văn hóa ở cơ sở trong phạm vi của luận văn như sau:
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là hoạt động quản lý của các cấp ủy
đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quổc, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia giám
sát, chấp hành của nhân dân ở địa bàn cơ sở. Thông qua việc khai thác, sử
dụng các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa (như
tuyên truyền cổ động, thể dục, thể thao, giáo dục truyền thống...). Từ đó dần
hình thành nếp sống văn minh tiến bộ và môi trường văn hóa lành mạnh để con
người được sinh sống, học tập, lao động trong điều kiện tốt nhất, góp phần tạo
ra con người mới xã hội chủ nghĩa và những giá trị văn hóa tốt đẹp, bền vững.
1.1.2. Những yếu tố hợp thành đời sống văn hóa

Đời sống văn hóa bao gồm nhiều yếu tố hợp thành các hệ thống nhất
định. Đó là hệ thống những giá trị văn hóa, hệ thống những quan hệ văn hóa
và hệ thống những thiết chế văn hóa. Mỗi hệ thống đều ở trong quá trình phát
triển không ngừng, linh hoạt chứ không theo một khuôn phép nhất định. Xây
dựng đời sống văn hóa thực chất là xây dựng và phát huy tác dụng của từng
hệ thống trong cấu trúc tổng thể của nó.
Hệ thống những giá trị văn hóa: Giá trị là đặc trưng cơ bản hàng đầu
quy định đặc điểm, nội dung và quy luật phát triển có tính đặc thù của đời
sống văn hóa. Nó còn là tiêu đề chuẩn để xem xét một hiện tượng, ở thời
điểm lịch sử nhất định và theo hệ thống chuẩn mực nhất định, là văn hóa hay
phản văn hóa, mức độ phản văn hóa tới đâu... Giá trị văn hóa là sự kết tinh
những thành tựu của con người trong quá trình sáng tạo ra chính bản thân
mình. Nó đáp ứng nhu cầu hình thành và phát triển nhân cách của con người.
Hệ thống những giá trị văn hóa tồn tại dưới hai dạng thức: những giá trị
văn hóa vật thể như các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, tổ chức
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ăn ở, đường làng, ngõ phố, hiệu quả lao động sản xuất... và những giá trị văn
hóa phi vật thể như tinh thần tư tưởng, lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh chính trị,
truvền thống quê hương, nếp sống văn minh, dân trí, nghệ thuật... Những giá
trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể chứa đựng trong cơ sở vật chất, văn
hóa trong hoạt động xã hội, trong nhân cách mỗi người, trong cái quan hệ
cộng đồng được coi như “tế bào sống” của đời sống văn hóa, chi phối các
yếu tố khác.
Hệ thống những quan hệ văn hóa: Nói đến văn hóa là một thành tố
biểu hiện hình thái quan hệ người của đời sống xã hội và đem lược quy “chất
văn hóa” trong toàn bộ các quan hệ người vào phạm trù đời sống văn hóa.
Những quan hệ văn hóa trong tổng hòa các quan hệ xã hội không nằm
đơn lẻ, rời rạc mà liên kết thành hệ thống với tư cách thành tố của đời sống
văn hóa. Tùy góc độ tiếp cận mà có cách khái quát khác nhau về hệ thống
này... hệ thống những quan hệ văn hóa luôn chứa đựng những giá trị văn hóa
và họp thành nền tảng của đời sống văn hóa. Trong đời sống văn hóa, hệ
thống những quan hệ văn hóa thể hiện ra như những cách thức ứng xử theo
khuôn mẫu nhất định sao cho đúng với tư cách con người và ngày càng nhiều
hơn. Những chuẩn mực, giá trị văn hóa đưa vào quan hệ ứng xử càng nhuần
nhuyễn thì đời sống xã hội càng giàu chất văn hóa để con người hòa mình vào
thiên nhiên, bác ái với đồng loại, giữ thuần phong mỹ tục của truyền thống bản sắc dân tộc trong ứng xử với cộng đồng và làm trọn vai trò một nhân
cách văn hóa cao đẹp đối với chính mình.
Hệ thống những thiết chế văn hóa: Hệ thống những thiết chế văn hóa là
các sản phẩm văn hóa của xã hội, bao gồm các thiết chế cơ sở vật chất - văn
hóa thư viện, bảo tàng rạp chiếu bóng, phương tiện thông tin đại chúng... có
vai trò trực tiếp đáp ứng nhu câu văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời
thông qua đó giáo dục chính trị tư tường, bồi đắp trình độ văn hóa, nâng cao mặt
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bằng dân trí. Các hệ thống thiết chế xã hội - văn hóa đóng vai trò cầu nối tiếp
dẫn giữa môi trường văn hóa với các cá nhân, định hướng chính trị - Xã hội cho
quá trình, lựa chọn giá trị văn và quản lý các hình thái hoạt động văn hóa.
Với ý nghĩa tổng hòa các yếu tố trên đây, đời sống văn hóa có vai trò
đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng và quá trình xây dựng con người. Nhờ
có đời sống văn hóa mà văn hóa mới trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự
hoàn thiện nhân cách, kế thừa truyền thống cách mạng của dân tộc phát huy
tinh thần yêu nước, ý chí tự cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1.1.3. Nội dung chủ yếu của công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những chủ trương lớn
của Đảng và Nhà nước ta được đặt ra từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V
(1981). Đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng
văn hóa, lối sống và con người phù hợp với đòi hỏi của đất nước trong thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn coi
xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao đời sống
tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định xã hội, xây dựng nhân cách con
người Việt Nam, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong quá trình hội nhập phát triển đất nước ta việc xây dựng đời sống
văn hóa ở cơ sở là hết sức quan trọng 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 hóa hiện đại hóa
đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn
minh, vững chắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Nhận thức mục tiêu của phát triển là nâng cao chất lượng cuộc sống
con người, giúp con người có sự phát triển hài hòa giữa đời sống vật chất và
đời sống tinh thần, góp phần tạo ra sự phát triển bền vững cho đất nước. Để
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làm được điều đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa phải làm cho văn
hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, vào từng cá nhân, từng tập thể
cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và mối quan hệ
của 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 - HĐH đất
nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu
dân cư” thành phố Hải Dương trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết
thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ
trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng
và tham gia tích cực. Cuộc vận động đã được các cấp chính quyền, ban
ngành, đoàn thể của tỉnh quan tâm hưởng ứng và thường xuyên phối hợp với
Mặt trận Tổ quốc đã tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, tạo nên sự
đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Với 5
nội dung lớn của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá ở khu dân cư” thể hiện trên các mặt là:
Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giầu chính đáng, xoá đói giảm
nghèo: Đây chính là một trong những nội dung quan trọng được chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện nhằm động viên, phát
huy nội lực của các tầng lớp nhân dân ở từng khu dân cư tham gia xoá đói
giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Đẩy mạnh hoạt động các hình thức khuyến
nghề, câu lạc bộ doanh nghiệp tổ chức các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật. Có
các hình thức giúp vốn, trao đổi kinh nghiệm làm ăn cải thiện đời sống kinh
tế. Tương thân, tương ái giúp nhau thoát nghèo nàn, lạc hậu.
Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh: Nâng cao tình cảm yêu nước,
lòng tự hào dân tộc gắn với phong trào thi đua yêu nước. Trung thành nhất trí
với đường lối chính trị của Đảng. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà
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nước, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tích đấu
tranh chống quan điểm sai trái, luôn có ý thức tự cường, tự tôn dân tộc giữ
gìn bí mật quốc gia.
Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo
pháp luật: Đối với mỗi cán bộ cần xây dựng tác phong công nghiệp, làm việc
có kỷ luật. Đối với nơi đang cư trú, sinh sống thì mỗi người cần thực hiện tốt
nội quy đơn vị, hương ước, quy ước của làng, xã, khu phố và quy định nơi
công cộng. Sống và làm việc theo pháp luật. Thực hiện giao tiếp văn
minh,lịch sử, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với công việc. Thực hiện tốt nếp
sống văn minh - lành mạnh - tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, giỗ tết, lễ
hội và các sinh hoạt xã hội khác; Giữ gìn và phát huy thuần phong mĩ tục và
đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Không thực hiện các hành vi tín
ngưỡng (như đặt bát hương, lập bệ thờ, cúng lễ...) ở bên ngoài khuôn viên nơi
thờ tự đã được quy định.; Không hút thuốc lá trong nhà trẻ, bệnh viện, phòng
họp, trong các rạp chiếu bóng, rạp hát, trên tàu xe, máy bay và những nơi tập
trung đông người.
Xây dựng môi trường văn hoá sạch - đẹp - an toàn: Có ý thức giữ gìn
vệ sinh nơi ở, nơi công cộng; Không gây rối và làm mất trật tự; Không lấn
chiếm vỉa hè, lề đường, đất công; Không treo dán, viết vẽ quảng cáo, ra vặt
tuỳ tiện ở nơi công cộng; Ăn mặc sạch sẽ, lịch sự khi ra đường; Nhà ở,nơi
làm việc, nhà vệ sinh ngăn nắp, gọn gàng, sạch đẹp; Bảo vệ cây xanh nơi
công cộng và khuyến khích mọi nhà, mọi cơ quan trồng cây xanh, xây dựng
vườn hoa, cây cảnh; Bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá, di tích cách mạng,
các khu bảo tồn thiên nhiên; Không lưu hành văn hoá phẩm có nội dung độc
hại; Tích cực phòng chống các tệ nạn mại dâm, nghiện hút, cờ bạc, tham
nhũng; Ngăn chặn tệ trộm cắp, cháy, nổ, tai nạn giao thông.
Xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao và nâng cao chất lượng các
hoạt động văn hoá - thể thao cơ sở: Các thiết chế văn hoá - thể thao gồm Nhà

22
văn hoá, Trung tâm thể dục thể thao,các loại hình Câu lạc bộ Văn hoá nghệ
thuật, các đội văn nghệ, đội thông tin lưu động, công viên, khu vui chơi giải
trí, phòng đọc sách báo, phòng thể dục thể hình, điểm bưu điện văn hoá xã...
đã và đang đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá, nâng cao chất
lượng cuộc sống, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống của con
người. Do vậy, các đơn vị, tập thể, khu dân cư, làng, xã, cần: Quy hoạch có
địa điểm để tổ chức các sinh hoạt văn hoá, thể thao.Hàng năm, xác định chỉ
tiêu phát triển văn hoá - thể thao,tăng cường cơ sở vật chất và đào tạo cán bộ
cho văn hoá - thể thao; Xác định mức đầu tư kinh phí cho các thiết chế văn
hoá - thể thao hiện có; Xây dựng quỹ xây dựng đời sống văn hoá; Tổ chức
các hoạt động giao lưu, sáng tạo, hưởng thụ văn hoá
Các phong trào cụ thể: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá" cần được xác định là phong trào quần chúng rộng lớn, mọi cá
nhân, tập thể trong xã hội đều có trách nhiệm tham gia. Cần đẩy mạnh các
phong trào cụ thể sau đây: Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển
hình tiên tiến; Xây dựng gia đình văn hoá; Phong tào Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa; Xây dựng làng, khu phố văn hoá; Xây dựng công sở,
doanh nghiệp, đoan vị lực lượng vũ trang; Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại; Đẩy mạnh phong trào học tập, lao động sáng tạo.
Tuỳ vào đặc thù của mỗi loại hình phong trào, các Bộ, Ban, ngành,
đoàn thể, tổ chức xã hội, các địa phuơng căn cứ nội dung cơ bản của phong
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" có định hướng cụ thể
hoá tiêu chuẩn xâydựng đời sống văn hoá ở từng lĩnh vực, từng cơ sở cho phù
hợp. 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.
1.1.4. Vai trò của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
1.1.4.1. Ổn định chính trị xã hội
Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập kinh
tế quốc tế, Đảng và nhà nước ta luôn đặt mối quan tâm hàng đầu là xây dựng
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và phát triển kinh tế, coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế,
cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, Đảng ta còn đặc biệt quan
tâm tới việc ổn định chính trị tạo cho mọi người dân được hưởng một cuộc
sống dân chủ, tự do và hạnh phúc. Quản lý hoạt động xây dựng đời sống văn
hoá tốt đẹp trong cộng đồng trước hết phải tạo ra được môi trường văn hoá
lành mạnh, phát huy được tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ và mọi quyền lợi
của công dân trong xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước trong sạch, đảm
bảo tự do, dân chủ của mọi công dân trước pháp luật, chống tình trạng cửa
quyền, hách dịch, tham nhũng, nhiễu sách nhân dân; tạo điều kiện để nhân
dân tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước. Vì vậy, xây dựng
đời sống văn hoá phải gắn liền với cải cách hành chính, tạo ra một phong
cách làm việc mới của bộ máy Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân. Đây
cũng chính là tiền đề quan trọng cho sự ổn định chính trị quốc gia.
Đối với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, đây vừa là cơ
hội lớn, đồng thời là thách thức lớn. Muốn mở cửa và hội nhập nhưng vẫn
giữ được bản sắc dân tộc thì nhất thiết phải giữ vững định hướng xã hội
chủ nghĩa.
Sự nghiệp CNH, HĐH nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh chỉ có thể thành công khi chúng ta biết khơi dậy những
tiềm năng sáng tạo của nguồn lực con người. Với ý nghĩ đó, việc quản lý xây
dựng đời sống văn hoá cơ sở phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất
nước theo định hướng XHCN khi đó tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự
phát triển xã hội, phát triển con người.
Trong bối cảnh đất nước ta hiện nay, quản lý xây dựng đời sống văn
hoá ở cơ sở không chỉ có ảnh hưởng tích cực đến mọi hoạt động sáng tạo của
con người, nâng cao hàm lượng trí tuệ và hàm lượng văn hoá cho họ mà còn
có vai trò quan trọng trong việc phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực
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của kinh tế thị trường, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đời sống văn
hoá không đứng ngoài phát triển mà gắn liền với phát triển, duy trì sự phát
triển bền vững và điều tiết sự phát triển đó. Vì lẽ đó, quản lý hoạt động xây
dựng đời sống văn hoá ở cơ sở chính là cơ sở để tạo lập ổn định chính trị,
định hướng mục tiêu, lựa chọn bước đi thích hợp, đảm bảo giữ vững định
hướng XHCN trong suốt tiến trình đổi mới.
1.1.4.2. Phát triển kinh tế - xã hội
Khi xác định văn hoá là “mục tiêu”, đồng thời là “động lực” thúc đẩy
kinh tế - xã hội phát triển, Đại hội VIII của Đảng đã chỉ rõ mối quan hệ qua
lại và vai trò động lực của văn hoá, xây dựng đời sống văn hoá đối với sự
nghiệp phát triển kinh tế.
Đời sống văn hoá liên quan đến phát triển tinh thần của xã hội, còn
kinh tế nâng cao đời sống vật chất của xã hội, nhưng hai yếu tố này không
tách rời nhau, không đứng ngoài nhau mà trái lại, giữa chúng có mối quan hệ
hữu cơ không thể tách rời và hướng tới mục tiêu phát triển. Đời sống văn hoá
cơ sở được xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu vì sự tiến bộ, công bằng xã
hội, vì sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân sẽ chứa đựng
tiềm tàng những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, đảm bảo tốc độ và trình
độ ngày càng cao của tăng trưởng kinh tế. Đời sống văn hoá lành mạnh sẽ là
mảnh đất tốt cho sự nảy nở những tài năng sáng tạo của con người, cho sự ra
đời của những sáng chế, phát minh, cải tiến khoa học kỹ thuật và công nghệ
phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Điều đó cho thấy, sự phát triển của xã hội, xét đến cùng được biểu hiện
ở sự phát triển của đời sống văn hoá hay có thể nói chất lượng đời sống văn
hoá là thước đo trình độ phát triển của xã hội.
Đại hội XI của Đảng đã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh CNH, HĐH trong
điều kiện mới nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Dưới sự tác động tích cực của
đời sống văn hoá, đất nước ta đang thực sự chuyển mình vươn tới giàu mạnh.
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Quản lý hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở chính là hoạt động tích
cực để phát triển kinh tế - xã hội.
Quản lý xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở nhằm giải quyết tốt những
vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, đời sống văn hoá tinh thần cho
mọi người dân.
Thực tế cho thấy, tăng trưởng kinh tế trong những năm đổi mới vừa
qua đã làm bộc lộ không ít những vấn đề văn hoá - xã hội bức xúc. Rõ ràng là
kinh tế tăng trưởng thì phải quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề kinh
tế - xã hội. Nền tảng vật chất và nền tảng tinh thần phải cùng được xây dựng
hài hoà và tương tác lẫn nhau để phát triển văn hoá, xây dựng những con
người phát triển toàn diện.
1.1.4.3. Xây dựng con người và môi trường văn hoá
Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có tác động to lớn đối với việc xây
dựng con người và xây dựng môi trường văn hóa của địa bàn dân cư. Để việc
xây dựng con người và phát triển văn hóa ở cơ sở đạt kết quả cao và bền
vững thì yếu tố quan trọng, then chốt là không thể tách rời tiêu chí xây dựng
con người văn hóa, tập trung vào hành vi ứng xử, lối sống, lề lối làm việc
trong các cơ quan đơn vị, trường học, địa bàn dân cư và trong mỗi gia đình.
Việc đó thể hiện qua các phong trào như: “Xây dựng gương người tốt, việc
tốt”; “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Kỷ cương, tình thương, trách
nhiệm”; “Giỏi việc nước đảm việc nhà”... Mọi hoạt động xây dựng đời sống
văn hóa đều nhằm xây dựng con người phát triển toàn diện về chính trị, tư
tưởng, đạo đức, lối sống, có văn hóa, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức
cộng đồng, lòng nhân ái, nghĩa tình…
Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tốt sẽ tác động tích cực
đến xây dựng con người, chống lại các tiêu cực về tệ nạn xã hội ở cơ sở. Vì
vậy đây là hoạt động được nhiều địa phương quan tâm, coi đây là bước đột
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phá quan trọng. Bởi vậy, cần hết sức quan tâm đến việc quản lý xây dựng đời
sống văn hoá bằng những hoạt động thiết thực: tăng cường công tác giáo dục
truyền thông, tuyên truyền phê phán các tiêu cực xã hội, những cách thức
phòng tránh và loại trừ chúng. Cần tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí
lành mạnh, vừa tạo điều kiện phát triển toàn diện của con người, vừa giảm
thiểu được những hoạt động không lành mạnh trong đời sống xã hội.
Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tác động tích cực tới các
yếu tố cấu thành mái trường văn hóa ở địa phương, làm cho môi trường văn
hóa ngày càng “trong sạch”. Đó là, yếu tố môi trường tự nhiên được cải tạo;
môi trường đạo đức, gồm các mối quan hệ nhân văn, các chuẩn mực xã hội…
được khẳng định và giữ vững; môi trường truyền thống, gồm các mối quan hệ
cổ truyền trong xã hội đương thời, các giá trị văn hóa của dân tộc được bảo
lưu và truyền thụ.
1.2. Tổng quan về thành phố Hải Dương
1.2.1. Lịch sử hình thành
Thành phố Hải Dương được khởi lập từ năm 1804 dưới tên gọi Thành
Đông. Trước năm 1804, lỵ sở Hải Dương được đặt tại Lạc Thiên (Chí Linh), lúc
ấy gọi là Thành Vạn hay Doanh Vạn. Sau đó rời về Mao Điền (Cẩm Giàng).
Năm 1804 (năm Gia Long thứ ba), Lỵ sở Hải Dương đã được rời từ Mao
Điền về vùng ngã ba sông Thái Bình và sông Sặt, thuộc địa phận ba xã Hàn
Giang, Hàn Thượng và Bình Lao. Tổng đốc Trần Công Hiến là người khởi
công xây dựng thành, gọi là Thành Đông, với mục tiêu vừa là trấn thành, vừa
án ngữ phía đông Kinh thành Thăng Long. Trong thành không có dân, chỉ có
quan lại và quân lính. “Năm 1866 Đông Kiều phố được hình thành, nhiều phố
nghề ra đời như Hàng Giày (Sơn Hòa ngày nay), Hàng Đồng (Đồng Xuân),
Hàng Bạc (Xuân Đài), Hàng Lọng (Tuy An). Năm 1889, Thành Đông bị thực
dân Pháp phá bỏ để lấy mặt bằng xây dựng Nhà máy Rượu và vài tòa dinh
thự của người Pháp” [7, tr.45].
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Năm 1923, Toàn quyền Đông Dương quyết định thành lập thành phố
Hải Dương. Tháng 3 năm 1947, nhà cầm quyền Pháp chia thành phố Hải
Dương thành 2 quận, rồi sau đó một thời gian lại chuyển thành thị xã. “Ngày
30-10-1954, thị xã Hải Dương được giải phóng hoàn toàn. Năm 1959, thị xã
được tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị với “quy mô dân
số từ 40.000 đến 50.000 người” [7, tr.60].
Từ 1968 tới năm 1996 là tỉnh lị tỉnh Hải Hưng. Từ ngày 6 tháng 11 năm
1996, trở lại là tỉnh lị tỉnh Hải Dương. Ngày 6 tháng 8 năm 1997, Chính phủ
ban hành Nghị định 88/CP thành lập thành phố Hải Dương và là đô thị loại
III với 11 phường, 2 xã. Ngày 17 tháng 5 năm 2009, thành phố có quyết định
trở thành đô thị loại 2. “Ngày nay, thành phố Hải Dương đã vươn mình từ
một trung tâm hành chính, quân sự thuần túy trở thành đô thị loại II - một
trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học của một tỉnh lớn ở vùng đồng
bằng Bắc Bộ và đang cùng cả nước vững bước đi lên trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” [7, tr.100 - 120].
1.2.2. Vị trí địa lý, dân cư
Thành phố Hải Dương là tỉnh lỵ, thủ phủ tỉnh Hải Dương. Nằm bên
trục Quốc lộ 5 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Phía Bắc thành phố giáp
huyện Nam Sách, phía đông bắc giáp huyện Kim Thành, phía đông giáp
huyện Thanh Hà, phía đông nam giáp huyện Tứ Kỳ, phía nam giáp huyện
Cẩm Giàng (Gia Lộc) và phía tây giáp huyện Cẩm Giàng. “Thành phố
Hải Dương có 23 đơn vị hành chính gồm 19 phường, xã (13 phường và 6
xã. Từ năm 2009 theo quyết định số 616/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ thành phố Hải Dương là đô thị loại II trực thuộc tỉnh” [7 , tr.5].
Về diện tích: 80 km2 Dân số: “343.893 người; Ðơn vị hành chính: TP Hải
Dương hiện có 15 phường và 6 xã (Số liệu điều tra năm 2013)” [7, tr.80].
Về khí hậu: Thành phố Hải Dương nằm trong vùng châu thổ Bắc Bộ
thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa lượng nhiệt ẩm dồi dào. Hàng năm có
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hai mùa nóng và lạnh rõ rệt: Mùa lạnh khô và ấm từ tháng 11 đến tháng 4
năm sau, mùa nóng mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10.
Về địa hình: Là một vùng đồng bằng có diện tích tự nhiên là 71,4
km2, nằm trong vùng thấp trũng, nghiêng dần theo hướng thấp dần từ tây
bắc xuống đông nam.
Về thủy văn: “Nằm trong khu vực trung châu thổ Bắc Bộ, toàn bộ
tỉnh Hải Dương được bao bọc xung quanh bởi một mạng lưới sông ngòi
gồm: Hệ thống sông lớn sông Thái Bình, sông Kẻ Sặt đây là hai dòng sông
chính chảy qua địa phận thành phố Hải Dương” [7, tr.10].
1.2.3. Kinh tế - Văn hóa xã hội - Giáo dục - y tế
1.2.3.1. Kinh tế
Thành phố Hải Dương là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch
vụ của tỉnh, đồng thời là một trong những trung tâm về công nghiệp của
Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng về
không gian và kết cấu hạ tầng đô thị đã tạo ra động lực to lớn, thúc đẩy sự
phát triển kinh tế của thành phố Hải Dương đóng góp tỉ trọng lớn trong GDP
chung của tỉnh với mức tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm liền đều đạt bình
quân hơn 14%/năm, nằm trong tốp các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao
nhất khu vực. Trong cơ cấu kinh tế chung của TP, công nghiệp, thương mại,
dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. “Hiện
tại, ngành công nghiệp - xây dựng đã chiếm tỷ lệ 55,5%; thương mại dịch vụ
40,3%; nông nghiệp thuỷ sản chỉ còn 4,2%. TP đã quy hoạch xây dựng được
30 điểm chợ, siêu thị, trung tâm thương mại với 5.800 hộ kinh doanh. Ngành
thương mại phát triển tương đối đồng đều tại các phường, xã. Trong đó, hàng
hóa chủ yếu được lưu thông qua hệ thống bán lẻ” [7, tr.189].
1.2.3.2. Văn hóa – giáo dục – y tế
Thành phố Hải Dương là vùng đất giầu truyền thống, lịch sử văn
hóa. Nơi đây có nhiều tài năng kiệt xuất như: Lương Như Hộc, Đinh Văn
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Tả, Nguyễn Trác Luân, Trần Xuân Yến, Vũ Hựu, Hồng Quang, Nguyễn
Thượng Mẫn, Đặng Quốc Chinh, Thâm Tâm, Lê Đình Vũ, Lê Tôn Hy, Phạm
Xuân Huân, Phạm Ngọc Khánh, Đỗ Ngọc Du. Nhân dân thành phố Hải
Dương theo hai tôn giáo chính: Phật Giáo và Thiên chúa giáo. Đông nhất vẫn
là tín đồ Phật giáo, số người theo đạo Thiên chúa ở thành phố Hải Dương
chiếm khoảng 3% dân số. Cũng như cư dân người Việt nói chung, ngoài
các tôn giáo, nhân dân Hải Dương theo tín ngưỡng dân gian từ nghìn đời
nay với tục thờ thần, thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Theo khảo sát thực tế, tại địa bàn thành phố hiện có tín ngưỡng thờ
cúng tổ tiên, thờ thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ các anh hùng
dân tộc có công với dân với nước như: Lương Như Hộc, Đinh Văn Tả;
Nguyễn Trác Luân; Vũ Hựu; Hồng Quang; Nguyễn Thượng Mẫn; Đặng
Quốc Chinh; Đỗ Ngọc Du. Toàn thành phố có 270 di tích, trong đó có 21
cụm di tích đã được công nhận xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh, có gần 40
lễ hội tiêu biểu như lễ hội đền Sượt diễn ra từ 10-3 đến hết ngày 20-3 hàng
năm, lễ hội đình Ngọc Uyên diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 3 hàng
năm, lễ hội đình Khánh Hội, đền Bơi…[Xem phụ lục 2.1.tr ].
Cùng với những lễ hội dân gian, xứ Ðông còn nổi tiếng là một trong
những cái nôi của nghề thuật hát chèo của vùng Ðồng bằng Bắc Bộ. "Chiếng
chèo Ðông" với những nghệ nhân tên tuổi như: Phạm Thị Trân, Trùm Thịnh,
Trùm Bông, cố nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thị Lan, Minh Lý,... có công lao to
lớn trong việc xây dựng và phát triển nghệ thuật hát chèo Việt Nam.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động các sự kiện chính trị lớn
trong năm. Tăng cường chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm trong việc hướng
dẫn, giám sát nội dung kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào làng văn
hóa, gia đình văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa”. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được tổ chức triển
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khai đồng bộ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Có 77,9% đạt khu
dân cư văn hóa, 99,6% khu dân cư có nhà văn hóa… 5 năm qua thành phố có
thêm 10 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 273 di tích được quy hoạch bảo vệ và
trên 800 di sản văn hóa phi vật thể; trung tu tôn tạo trên 30 di tích các loại.
Toàn thành phố có 59,4% các trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 15,3% so với
năm 2010. Hoàn thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức
độ 2 và huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Năm năm qua thành phố đã
giải quyết việc làm mới cho 35.315 lao động, đạt 105% kế hoạch đề ra, đào
tạo nghề cho 8.428 người trong độ tuổi có khả năng lao động, tỷ lệ thất
nghiệp giảm xuống còn 4,3%. Tỷ lệ hộ nghèo từ 4,07% năm 2010 giảm
xuống còn 1,65% năm 2015 [35, tr.3].
Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; thực hiện có hiệu
quả mô hình làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn
về an ninh trật tự. Tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình
sự và truy quét tệ nạn xã hội. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, kịp
thời phát hiện và xử lý các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở. Giữ vững an ninh
chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Mạng lưới
truyền thanh - tiếp hình được tăng cường thêm cơ sở vật chất kỹ thuật,
100% địa bàn dân cư được phủ sóng phát thanh và truyền hình các cấp, hệ
thống bưu điện văn hóa xã phát triển đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu
thông tin liên lạc của nhân dân [7, tr.130-131].
Công tác Giáo dục - đào tạo được quan tâm, hoàn thành tốt các nhiệm
vụ trong các năm học, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, quy mô,
mạng lưới trường lớp được giữ ổn định, cơ bản đảm bảo mục tiêu giáo dục ở
địa phương. Duy trì tốt thành tích về số học sinh đạt giải quốc gia. Thực hiện
tốt công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học, bậc học, tiếp tục được Bộ Giáo
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dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5
tuổi; chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III, chuẩn phổ cập giáo dục
THCS. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học tiếp tục tăng, toàn thành
phố có 30 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm
học được triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Hoàn thành tổ chức kỳ thi
THPT quốc gia hàn năm theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì tốt. Chủ
động triển khai các biện pháp y tế dự phòng. Các bệnh trong chương trình
tiêm chủng mở rộng không ghi nhận các ca mắc. Một số bệnh khác giảm
mạnh so với cùng kỳ. Thực hiện tốt việc thông tuyến khám chữa bệnh đối với
các đối tượng bảo hiểm y tế.
Tiểu kết
Công tác xây dựng đời sống văn hóa có tác động mạnh mẽ tới đời sống
xã hội, góp phần tạo sự ổn định về Chính trị - Xã hội, thúc đẩy phát triển kinh
tế ở địa phương và xây dựng con người và môi trường văn hóa ở cơ sở. Thấy
rõ tầm quan trọng đó, tác giả luận văn đã tập trung nghiên cứu một số vấn đề
lý luận để làm cơ sở nền tảng cho việc triển khai các nội dung cụ thể về xây
dựng văn hóa cơ sở tại thành phố Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.
Hiện nay, công tác văn hóa thông tin cơ sở nói chung và ở Hải
Dương nói riêng là một bộ phận của công tác văn hóa nói chung mà trọng
tâm là xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Các mặt hoạt động chủ yếu
của xây dựng đời sống văn hóa cơ sở như: Thông tin, tuyên truyền cổ động,
câu lạc bộ, nhà văn hoá, Thư viện đọc sách báo, giáo dục truyền thống, văn
nghệ quần chúng, xây dựng nếp sống văn hoá, thể dục, thể thao, vui chơi giải
trí, quản lý văn hoá cơ sở. Các mặt hoạt động chủ yếu này có mối quan hệ
chặt chẽ, gắn bó nhau trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở làm cho
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đơn vị cơ sở phát triển toàn diện, có đời sống kinh tế, vật chất đầy đủ, phong
phú, văn hóa tinh thần lành mạnh, có đời sống tinh thần lành mạnh, văn minh.
Trước khi đi vào nội dung nghiên cứu về đời sống văn hóa, tác giả luận
văn đã khái quát những nét tiêu biểu nhất về thành phố Hải Dương với tư
cách là địa bàn nghiên cứu. Đây là vùng đất có bề dày truyền thống cách
mạng với những trang sử vẻ vang, hào hùng, gắn liền với chiều dài lịch sử
của dân tộc đồng thời đồng thời đây cũng là nơi có nhiều nét văn hóa đặc sắc.
Các đặc điểm về tự nhiên - dân cư, điều kiện phát triển kinh tế và các đặc
điểm văn hóa - xã hội đã hình thành nên những nét đặc trưng trong đời sống
văn hóa của địa phương nơi đây.
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Chương 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ
CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG
2.1. Thực trạng quản lý hoạt động xây dưng đời sống văn hóa cơ sở ở
thành phố Hải Dương
2.1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý
2.1.1.1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiêm vụ
Để làm rõ thực trạng công tác xây dựng đời sống văn ở thành phố
Hải Dương, tác giả luận văn xin đề cập về cơ cấu, tổ chức cơ quan quản
lý như sau:
* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương là cơ quan quản lý Nhà
nước về lĩnh vực văn hóa. Cơ cấu Ban giám đốc gồm có 04 người gồm: Giám
đốc và 03 Phó Giám đốc.
Giúp việc cho Ban giám đốc về lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa là
Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, có 05 cán bộ gồm 1 trưởng
phòng, 1 phó phòng và 3 chuyên viên.
* Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hải Dương
Phòng VHTT là cơ quan giúp việc cho UBND thành phố Hải Dương
về văn hóa trên địa bàn thành phố. Theo thống kê nhân sự của UBND thành
phố Hải Dương cho biết, hiện nay, Phòng VHTT có 09 cán bộ, gồm trưởng
phòng và 1 phó phòng, 7 cán bộ văn hóa đảm trách các hoạt động chuyên
môn trên địa bàn.
* Ban văn hóa các phường
Hiện nay, theo thống kê nhân sự của UBND thành phố Hải Dương cho
biết, toàn thành phố có 21 phường. Tại mỗi phường hiện nay có 02 cán bộ,
nhân viên hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó có 01 người giữ
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chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội và 01
cán bộ thuộc Ban Văn hóa - xã hội. Đối với, hoạt động xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương, cùng với nguồn nhân lực của phòng Văn
hóa - Thông tin thành phố thì lực lượng cán bộ văn hóa - xã hội ở các phường
đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai chương trình xây dựng đời sống
văn hóa ở các tổ dân phố thuộc các phường trên địa bàn thành phố Hải Dương.
Từ những vấn đề nêu ra trên đây, tác giả đưa ra sơ đồ quản lý và tổ thức triển
khai hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương:
Sơ đồ quản lý và tổ thức hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở
thành phố Hải Dương

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
UBND Thành phố Hải Dương
UBND các phường

Sở VH,TT&DL
Phòng Văn hóa - Thông tin

Ban Văn hóa - Thông tin

Xây dựng đời sống văn hóa ở các
khu dân cư thuộc các phường

Một số văn bản pháp lý về xây dựng đời sống văn hóa
* Một số văn bản pháp lý của Trung ương
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Chỉ thị số 24/2007/QĐ/TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng chính phủ
về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp,
cụm dân cư.
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Quyết định số 01/2000/QQĐ-BCĐ ngày 12/4/2000 của Trưởng ban chỉ
đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trung ương về
việc Ban hành kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” và Chương trình số 670/CTr-BVHTT ngày 06/3/2006 của
Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về việc
thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai
đoạn 2006 - 2010.
Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ
công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,
“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương…
Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới
việc tang và lễ hội.
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành trung
ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Chính phủ về ban
hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày
09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
đất nước.
* Một số văn bản pháp lý của tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Dương
Ngày 12 tháng 1 năm 2009, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết
định số 34/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung cụ
thể về xét, công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”, “làng văn hóa”, “khu dân
cư văn hóa” tỉnh Hải Dương.
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Ngày 30 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố ban hành Quyết định
số 2596/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố Hải Dương.
Ngày 05 tháng 6 năm 2014, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết
định số 12/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung cụ
thể về xét, công nhận danh hiệu “làng văn hóa”, “khu dân cư văn hóa” tỉnh
Hải Dương.
Ngày 29 tháng 7 năm 2014 UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết
định số 17/2014/QĐ-UBND về việc 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 tỉnh
Hải Dương.
Ngày 08 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh Hải Dương và Ban chỉ đạo
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ra văn bản số 1719/2014 /HDBCĐ về việc hướng dẫn thang điểm, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu
“Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh
Hải Dương.
2.1.1.2. Công tác chỉ đạo, quản lý
Công tác quản lý xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thành
phố Hải Dương trong thời gian qua luôn được các cấp, các ngành, quan tâm, cụ
thể là tiếp tục xây dựng và nâng cao nhận thức người dân, thực hiện nếp sống
văn minh đô thị, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống
văn hóa cơ sở, xây dựng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa. Để thực hiện được
mục tiêu trên phải xác định được những giá trị nhân văn của văn hóa áp dụng
vào việc xây dựng bản sắc văn hóa cơ sở tại địa bàn thành phố.
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, HĐNH, UBND thực hiện tốt phong
trào, các đoàn thể nhân dân xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất
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hành động tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xác định đây là cuộc vận động mang
tính toàn dân, toàn diện “lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho nhân dân”, xác
định cuộc vận động là nội dung trọng tâm xuyên suốt các hoạt động của Ban
chỉ đạo và các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội. Sự phối hơp chặt chẽ của
các tổ chức thành viên đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và đã đạt được
về nội dung, chất lượng và hiệu quả cao.
Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
cơ sở ở thành phố luôn chú trọng công tác chỉ đạo tuyên truyền xây dựng
làng, khu dân cư văn hoá và coi đây là khâu then chốt của phong trào. Hàng
năm Ban chỉ đạo đều có hướng dẫn đến Ban chỉ đạo cấp phường, xã, nhằm
đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân và nâng
cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng làng, KDC trở thành làng,
khu dân cư văn hoá. Các tiêu chí phấn đấu xây dựng làng, khu dân cư trở
thành làng khu dân cư văn hoá đều được tuyên truyền tới tận các làng, khu
dân cư. Từ đó người dân càng có ý thức hơn trong việc phấn đấu xây dựng
làng, khu dân cư văn hoá.
Hằng năm Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” thành phố đều tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của phong
trào và tuyên dương những điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào. Chỉ
đạo cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện đề án “ Xây dựng, làng, khu dân cư văn
hóa và xây dựng nhà văn hóa làng, khu dân cư giai đoạn 2011 - 2015”. Đề án
nêu ra những kết quả đạt được trong công tác quản lý xây dựng đời sống văn
hóa cơ sở trong 5 năm (2005 - 2010), đánh giá thực trạng, nguyên nhân. Trên
cơ sở đó, mục tiêu Đề án đưa ra trong giai đoạn 2011 - 2015 trong lĩnh vực
phát triển văn hóa cơ sở. Bên cạnh đó Đề án nêu ra các giải pháp thực hiện
nhằm cụ thể hóa các mục tiêu đưa ra. Công tác chỉ đạo hoạt động xây dựng
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đời sống văn hoá ở cơ sở đã tác động trực tiếp, có hiệu quả tới mọi hoạt động
nhằm nâng cao chất lượng của việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở trên
địa bàn thành phố Hải Dương.
Trong thời gia qua Cấp uỷ Đảng, Chính quyền và BCĐ phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp ở thành phố đã
thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và tổ chức tốt các biện pháp thực hiện cụ thể
từ thành phố đến cơ sở. Chính vì vậy phong trào đã đạt được những kết quả
rất khả quan. Hàng năm tỷ lệ các hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH cũng như
số lượng các làng, KDC văn hoá đạt tiêu chuẩn văn hoá hàng năm tăng cao
hơn năm trước; chất lượng cụ thể từng nội dung đã chuyển biến và nâng cao
rõ rệt; phong trào đã thực sự mang lại lợi ích cho đời sống của nhân dân và xã
hội, tác động làm chuyển biến lớn trong tình cảm, đạo đức, lối sống, quan hệ
xã hội, đời sống kinh tế của các tầng lớp nhân dân thành phố Hải Dương .
Phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm ma tuý, tệ nạn xã
hội, an toàn giao thông MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận
động mạnh mẽ ở các phường, xã và các khu dân cư - thôn - xây dựng nhiều
mô hình như CLB: Tuổi trẻ với pháp luật, CLB phòng chống ma tuý tội
phạm, thông qua các hình thức tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm, nhân dân
đã cung cấp cho các ngành chức năng trên 1.000 nguồn tin có liên quan đến
tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có 60 - 70% nguồn tin có giá trị giúp lực
lượng công an ngăn chặn và xử lý. Triệt phá được nhiều vụ và tụ điểm vi
phạm pháp luật, MTTQ và các đoàn thể đã nhận cảm hoá giáo dục tại cộng
đồng, đến nay đạt 50% đối tượng không vi phạm pháp luật, nhiều đối tượng
được dân giúp đỡ tạo điều kiện có công việc làm. Thông qua các hình thức
trên phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm đã góp phần hạn chế
xu hướng gia tăng tội phạm và vi phạm pháp luật, số vụ tội phạm hình sự
giảm xuống rõ rệt.
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Nâng cao vai trò và trách nhiệm của UBMTTQ, Hội phụ nữ, Liên đoàn
lao động thành phố và của ngành văn hoá - thông tin, trong quá trình tham
mưu cho các cấp, các ngành thực hiện cuộc vận động. Đặc biệt bố trí cán bộ
chuyên trách văn hoá thông tin cho cấp phường, xã, đủ sức tham mưu và
hướng dẫn thực hiện cuộc vận động ở cơ sở. Chú trọng đầu tư cho công tác
tập huấn, điều tra khảo sát, sơ tổng kết để từ thực tiễn triển khai phong trào,
phát hiện những vấn đề nảy sinh để đúc rút, bổ sung, cụ thể hoá và phương án
điều tiết, giải quyết một cách thiết thực, có hiệu quả.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố cho biết:
“Để triển khai công việc này, lãnh đạo tỉnh đã giao các Sở, ngành
căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng các đề án kế hoạch triển khai
thực hiện; phối hợp cùng MTTQ tỉnh xây dựng đề án phát động
phong trào “TDĐKXDĐSVH” và đã ban hành quyết định về việc
thành lập Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” gồm 20
thành viên thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gồm: Phòng
VH&TT, UBMTTQ, Phòng GD&ĐT, Phòng Y tế, Phòng Lao động
Thương binh và xã hội, Phòng Tư pháp, Công an thành phố, Hội
Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến
binh... trong đó đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố làm
Trưởng Ban chỉ đạo, hai phó trưởng ban là đại diện lãnh đạo
Phòng VH&TT và UB MTTQ thành phố”.
2.1.2. Triển khai thực hiện các phong trào văn hóa
2.1.2.1. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa.
Xây dựng “Gia đình văn hóa” là nội dung quan trọng, cốt lõi của phong
trào “TDĐKXDĐSVH”, được sự đồng lòng vào cuộc mạnh mẽ của các cấp,
các ngành. Đến nay phong trào đã được nhân rộng khắp các phường, khu dân
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cư của thành phố Hải Dương. Chính vì vậy, cần có sự quan tâm, phối hợp
hơn nữa của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí và vai trò của gia đình
văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, không nên coi đây là
nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa. Công tác phát triển phong trào xây dựng
gia đình văn hóa còn cần gắn kết chặt chẽ với công việc xây dựng làng văn
hóa, thôn, bản văn hóa. Ðiều đó vừa là chỗ dựa, vừa tạo điều kiện cho gia
đình hòa nhập với xã hội. Việc thực hiện quy ước, hương ước cộng đồng, giữ
gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, nếp sống văn
hóa nơi công cộng, bài trừ tệ nạn xã hội... tạo ra môi trường văn hóa lành
mạnh, trong sạch.
Trong thời gian qua thành phố đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15
năm ngày gia đình Việt Nam (28/7/2001-28/7/2015) và họp mặt ngày gia
đình Việt Nam với chủ đề “Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình
Việt Nam” và biểu dương gần 200 hộ gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực đời
sống xã hội; Tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm và tập huấn chỉ số đánh giá
phòng, chống bạo lực gia đình với 1550 người tham dự; Tập huấn nghiệp vụ
công tác gia đình năm 2010 với 985 người tham dự” [36, tr.3]. Tổ chức tọa
đàm về “Phát huy giải pháp can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình trên địa
bàn thành phố”. Để đảm bảo cho mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư có một
môi trường văn hoá lành mạnh, thành phố đã duy trì và thực hiện tốt phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” bằng những phong trào
cụ thể như: Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến, làng,
khu phố văn hoá; cơ quan, đơn vị văn hoá; thực hiện tốt nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và lễ hội [36, tr.10-13].
Qua tìm hiểu cho thấy: Phần lớn các gia đình đã gương mẫu, chấp hành
chỉ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước,
hương ước, tích cực, chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước của
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địa phương như: Phong trào khuyến học, khuyến tài, phong trào nuôi con
khỏe, dạy con ngoan, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình không có
người sinh con thứ 3 trở lên, gia đình sản xuất kinh doanh giỏi… Tình trạng
bạo lực gia đình, tảo hôn, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Công tác chăm sóc
người già, chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được quan tâm, 100% người già cô
đơn không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc giúp
đỡ. Trong năm 2015 thành phố có 51.956/53.052 hộ gia đình của thành phố
đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (đạt 97,9%) qua bình xét cuối năm thành
phố có 49.586 hộ gia đình đạt GĐVH, chiếm trên 93,4%, trong đó có 20% là
GĐVH tiêu biểu cùng hàng trăm nghìn lượt gia đình 3 thế hệ tiêu biểu “Ông
bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền [36, tr.4]. Nhiều gia đình
là tấm gương tiêu biểu đáng được học tập trong việc nuôi dạy con cái, phát
triển kinh tế gia đình.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố cho biết:
“Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa được tiến hành trong
nhiều năm, được đông đảo tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng
tham gia và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Để phong trào xây
dựng gia đình văn hóa phát triển hơn nữa, chúng tôi tiếp tục tham
mưu nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các CLB đồng
thời nghiên cứu toàn diện về gia đình để đề xuất tủ sách về gia
đình; nghiên cứu hương ước, quy ước để đưa những giá trị truyền
thống của gia đình để cộng đồng người dân, cộng đồng các gia
đình trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về vấn
đề này”.
Qua thu nhập số liệu các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của
thành phố Hải Dương (2011 - 2015), kết quả đạt như sau:
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Bảng 2.1: Kết quả thống kê số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa
của thành phố Hải Dương (2011 - 2015)
Tổng số

Số

Đạt

gia đình

đăng ký

tiêu chuẩn

2011

50.619

49.573

45.606

92 %

20

2

2012

51.881

49.723

47.601

95,7%

30

3

2013

52.521

50.326

48.720

96.8%

20

4

2014

52.868

51.520

48.500

94.1%

20

5

2015

53.052

51.956

49.586

95.4%

20

STT

Năm

1

Tỷ lệ

Số GĐVH
tiêu biểu

(Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hải Dương)
Bảng thống kê số liệu trên cho thấy, kết quả bình xét danh hiệu GĐVH
năm sau cao hơn năm trước. Với những kết quả đã đạt được, phong trào xây
dựng GĐVH đã tạo được những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội
và góp phần vào xây dựng nếp sống văn minh trong các gia đình trên địa bàn
thành phố Hải Dương. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế chúng tôi nhận thấy
vẫn còn biểu hiện chạy theo thành tích về số lượng trong công việc công nhận
các danh hiệu văn hóa, đặc biệt việc bình xét ở thôn xóm, tổ dân, khu phố còn
“qua loa”, chưa đúng quy trình, dẫn đến thiếu khách quan, thiếu trung thực
trong việc đề xuất công nhận danh hiệu.
2.1.2.2. Phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hóa
Việc thực hiện hương ước, quy ước
Nét nổi bật ở các làng, khu dân cư văn hóa là quy ước đã được đưa vào
cuộc sống và nhân dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện, tạo thành ý thức tự
quản chặt chẽ ở cơ sở các xã, phường, các làng, khu phố đã tích cực trong
việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai hương ước, quy ước đến toàn thể
nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc
góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và gìn giữ, phát triển
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bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi địa phương trên địa bàn thành phố
Hải Dương. Từ nhiều năm 100% các làng, khu phố xây dựng hương ước,
quy ước được UBND thành phố phê duyệt. Đến nay, các làng, khu phố
đang tiếp tục bảo tồn văn hóa làng xã, trên cơ sở hương ước đã được xây
dựng từ năm 1930 - 1940. Các xã, phường tích cực chỉ đạo các làng, khu
phố bổ sung, hoàn thiện hương ước, quy ước phù hợp với điều kiện kinh
tế - xã hội của thành phố Hải Dương hiện nay. Đến nay toàn thành phố có
100% làng, khu dân cư xây dựng xong quy ước và thực hiện có hiệu quả
quy ước.
Văn hóa - xã hội
Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được quan tâm, được đưa vào
Nghị quyết để thực hiện. Số hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa
trong năm ở các làng, khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ cao. 100% các làng, khu
dân cư văn hóa đã đưa nội dung thực hiện tốt vệ sinh môi trường vào quy
ước. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được tổ chức sôi nổi, rộng
khắp, đa dạng về hình thức, phong phú, hấp dẫn về nội dung, tuyên truyền
thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực
trong việc nâng cao sức khỏe cũng như giá trị về tinh thần cho người dân.
Thiết chế nhà văn hóa được quan tâm nâng cấp và xây mới, việc thực hiện
lành mạnh hóa việc cưới, việc tang, lễ hội được cụ thể hóa bằng các điều
khoản trong quy ước và được nhân dân đồng thuận hưởng ứng. Làm tốt việc
tổ chức lễ hội, bài trừ các hiện tượng mê tín dị đoan, phục dựng các trò chơi
dân gian, hình thành nếp sống văn hóa lành mạnh.
Tác giả luận văn đã tiến hành thu thập số liệu đạt danh hiệu làng, khu
dân cư văn hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Dưới đây là
những kết quả đã được tổng hợp:
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Bảng 2.2: Kết quả tổng hợp làng, khu phố đạt chuẩn văn hóa
từ năm 2011 - 2015
STT

Năm

Số làng, khu phố

Tổng số làng,

Tổng số

Số làng

văn hóa được công

khu phố chuẩn

làng, khu

khu phố

nhận mới

văn hóa

phố

đăng ký
mới

Số lượng

%

Số
lượng

%

1

2011

231

60

14

23,3%

160

69,2%

2

2012

231

50

14

28%

169

73,1%

3

2013

231

45

10

22,2%

180

78%

4

2014

231

40

11

27,5%

181

78,3%

5

2015

231

38

17

44,7%

186

80,5%

(Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hải Dương)
Để nghiên cứu sâu hơn về kết quả thực chất của phong trào xây dựng
“Gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa”, chúng tôi đã phát ra 200 phiếu
điều tra (đại diện một số người dân ở một số phường) kết quả thu về 170
phiếu, đối tượng điều tra gồm cán bộ và nhân dân đang sinh sống trên địa bàn
một số phường, cơ quan. Thời gian phát phiếu điều tra trong tháng 11/2016
và thu phiếu, xử lý phiếu trong tháng 1/2017. Qua 170 phiếu thu được, các ý
kiến đánh giá công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững và tự giác
thực hiện các tiêu chuẩn công nhận Gia đình văn hóa ở mức bình thường
chiếm 50%, mức đánh giá ở mức độ tốt là 15%; làng, khu dân cư văn hóa đạt
ở mức bình thường chiếm 30%, các ý kiến đánh giá ở mức độ ở mức độ tốt là
25%, còn 5% đánh giá ở mức độ chưa tốt [phụ lục 3, tr. 103]. Qua quan sát
và kết quả báo cáo hàng năm, Ban chỉ đạo phường thường xuyên quan tâm
chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức khác nhau như:
tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, qua hội nghị và cổ động trực
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quan. Tuy nhiên trước đó đài truyền thanh các phường sử dụng hệ thống loa
có dây, số lượng và chất lượng loa không đảm bảo, vì vậy hiệu quả tuyên
truyền chưa cao.
Về các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá danh hiệu gia đình văn hóa, làng,
khu dân cư văn hóa: Chiếm tỉ lệ cao nhất là đánh giá ở mức độ tốt (51%), tiếp
theo là đánh giá ở mức độ bình thường (15%), đánh giá ở mức độ tốt chiếm
25%, đánh giá ở mức độ không tốt vẫn còn 9% [phụ lục 3, tr 103]. Các tiêu
chuẩn, tiêu chí đăng kí nhìn chung đã bám sát theo Quy chế công nhận danh
hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng, khu dân cư văn hóa (kèm theo Quyết định số
12/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương)
[phụ lục 3, tr. 103].
Tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa gồm: Tiêu chuẩn 1: Gương
mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Tiêu
chuẩn 2: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người
trong cộng đồng. Tiêu chuẩn 3: Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công
tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Tiêu chuẩn công nhận Làng, Khu dân cư văn hoá gồm: Tiêu chuẩn 1:
Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển. Tiêu chuẩn 2: Đời sống văn
hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. Tiêu chuẩn 3: Môi trường cảnh quan
sạch đẹp. Tiêu chuẩn 4: Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước. Tiêu chuẩn 5: Có tinh thần đoàn kết, tương trợ,
giúp đỡ nhau trong cộng đồng.
Công tác giữ gìn an ninh, trật tự
Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, trong năm đã có 200 làng, khu dân
cư được công nhận làng, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Mô hình xây
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dựng làng, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự ở một số địa phương đã đạt
được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật
tự. Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, thực
hiện tốt quy chế dân chủ, chấp hành tốt nghĩa vụ công dân, góp phần giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố cho biết:
“Có thể khẳng định, trong 5 năm qua, phong trào xây dựng làng,
khu dân cư văn hoá ở thành phố Hải Dương đã góp phần quan
trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá
truyền thống tốt đẹp, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, tiến
bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tỉnh. Phong trào đã có tác động hết sức sâu sắc đến toàn bộ đời
sống xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xây dựng nông
thôn mới. Phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hoá trong
nhiều năm qua đã góp phần định hướng, tạo lập và khẳng định
những chuẩn mực văn hoá, nếp sống văn hoá bảo tồn và phát huy
các giá trị truyền thống, đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây
dựng môi trường văn hoá lành mạnh.
2.1.2.3. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ
Phong trào luyện tập TDTT thường xuyên trong nhân dân: Phong trào
thể thao quần chúng đã phát triển sâu rộng tới từng gia đình, từng tổ dân phố
và đa dạng các loại hình với nhiều môn thể thao như: Bóng bàn, cầu lông,
bóng chuyền hơi, đi bộ, Thái cực quyền, Song quạt Mộc Lan, Thái cực Kiếm,
Ba la chùy…Người dân đã hiểu được ý nghĩa của việc rèn luyện TDTT đối
với đời sống sức khỏe và đã tự giác luyện tập TDTT hàng ngày. Số lượng
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người tập luyện TDTT thường xuyên không ngừng tăng lên hàng năm, đến
năm 2015 chỉ tiêu người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 32,5% tổng số
dân, gia đình thể thao đạt 23,1% hộ dân. Các tổ dân phố đều có các CLB, các
đội thể thao cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, CLB dưỡng sinh…
Thể thao khối trường học: 100% các trường học mầm non, tiểu học THCS đảm bảo giảng dạy 2 tiết thể dục/ tuần theo quy định của Bộ giáo dục
và đào tạo. Trên 98% các em học sinh tập luyện thường xuyên và đạt tiêu
chuẩn rèn luyện thân thể. 100% các trường tiểu học - THCS đều có các CLB
TDTT như bóng đá, cầu lông, cầu chinh, cờ vua và các môn võ thuật được tổ
chức cho học sinh trong chương trình ngoại khóa. Các trường tổ chức Hội
khỏe phù đổng tại trường và tham dự Hội khỏe phù đổng cấp quận. Qua
phong trào luyện tập TDTT tại các nhà trường đã phát hiện ra các VĐV năng
khiếu, tài năng thể thao để cung cấp cho đội tuyển của quận và Thành phố.
Thể thao trong công nhân lao động - lực lượng vũ trang: 100% cán bộ
chiến sĩ trong độ tuổi đảm bảo sức khỏe theo yêu cầu qua các cuộc thi, kiểm
tra định kỳ hàng năm; các đơn vị Công an, Quân đội, các cơ quan doanh
nghiệp trên địa bàn đều có các CLB thể thao tại đơn vị như cầu lông, bóng
bàn, tennis… Hàng năm tổ chức các giải thể thao tại đơn vị để tăng cường
giao lưu, nâng cao sức khỏe và động viên tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, công
nhân, viên chức, tăng cường sức khỏe để lao động sản xuất.
Ngoài các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn các xã, thị trấn, trên địa
bàn huyện hiện nay có: 03 sân vận động trung tâm; 03 nhà tập luyện và thi đấu
cầu lông (06 sân), 01 sân chơi Thanh thiếu nhi, 01 sân bóng chuyền, 02 sân
Tennis hàng ngày thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân đến tập luyện và thi đấu.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” thành phố cho biết:
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“Từ Phong trào góp phần hình thành các Liên đoàn và Hội thể thao
ở nhiều bộ môn như: Bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông,
bóng bàn, thể dục dưỡng sinh,... mở nhiều lớp bồi dưỡng năng
khiếu thể thao đáp ứng; nhu cầu học tập, rèn luyện thân thể của nhân
dân. Đặc biệt, công tác xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao
được đẩy mạnh, huy động nguồn lực xã hội đóng góp xây dựng thiết
chế thể thao, mở rộng sân chơi, bãi tập ở cơ sở ngày càng nhiều”
[TLPV ngày 14 tháng 12 năm 2016, tại phòng làm việc của Trưởng

phòng].
Để nghiên cứu số lượng người tham gia tập thể dục thể thao thường
xuyên chúng tôi tiến hành thu thập kết quả báo cáo qua các năm và thấy tỷ lệ
người thường xuyên luyên tập thể thao ngày càng tăng nhanh. Theo như kết
quả điều tra được người dân đánh giá phong trào đạt mức tốt 41%, trung bình
26%, rất tốt là 39%; tỷ lệ số trường học thực hiện nội dung GDTC bắt buộc
theo quy định có chất lượng trên tổng số trường đạt 100%; Số câu lạc bộ thể
dục thể thao trong tỉnh đến năm 2015 đã có 1.800 câu lạc bộ, điểm tập tăng
hơn 475 CLB, điểm, nhóm tập so với năm 2012 [phụ lục 3, tr.103].
2.1.2.4. Phong trào người tốt việc tốt
Để việc triển khai phong trào có hiệu quả, UBND thành phố Hải Dương
đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai công tác thi đua, khen thưởng,
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành.
Các phong trào thi đua được các ngành, các đoàn thể nhân dân tổ chức
và phát động đã trở thành động lực cách mạng góp phần quan trọng vào
những thành tựu chung. Có thể kể tới những phong trào tiêu biểu như “Toàn
dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Nông dân thi đua sản xuất
giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Giúp nhau xoá đói, giảm nghèo”,
“Hũ gạo tình thương”; “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường”; “Con đường
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phụ nữ tự quản”…, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây
dựng làng văn hoá, khu phố văn hoá, gia đình văn hoá”, “Ông bà, cha mẹ
mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Thanh niên lập nghiệp”, “Thanh niên tình
nguyện”,“Công an nhân dân vì an ninh Tổ quốc, vì nước quên thân, vì dân
phục vụ”;“Xứng danh anh bộ đội cụ Hồ”; “Xây dựng Trường học thân thiện,
học sinh tích cực” “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi
theo”, phong trào “Tiến quân vào khoa học công nghệ”… đã thực sự trở
thành địa chỉ thể hiện ý chí, quyết tâm và hành động của mọi tầng lớp nhân
dân trong tỉnh. Từ các phong trào thi đua ấy đã xuất hiện các các tập thể, cá
nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc…
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố cho biết:
“Thông qua phong trào thi đua, chúng tôi đã phát hiện nhiều mô
hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu
như: Mô hình “Cụm dân cư điện tử” phường Phạm Ngũ Lão, đã
ứng dụng CNTT vào giải quyết các thủ tục hành chính tại phường,
qua đó giúp nhân dân giảm thời gian, công sức đi lại khi liên hệ
giải quyết các công việc tại phường. Bà Hoàng Thị Chanh, cán bộ
tư pháp hộ tịch phường Tân Bình, luôn nhiệt tình hướng dẫn công
dân trong việc kê khai, giải quyết các TTHC, không cửa quyền,
không sách nhiễu, gây phiền hà cho công dân khi đến giải quyết
công việc…”.
Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương
người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, lập nhiều
thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Trong giai đoạn 2010 - 2015, thành phố
đã có 14 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
và hạng Ba; 17 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;
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2 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 20 tập thể được
UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Với kết quả đạt được nêu trên cho thấy, phong trào có ý nghĩa hết sức
quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa. Việc xây dựng, phát
hiện những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến có tác dụng động
viên, khuyến khích đối với các cá nhân đạt thành tích, đồng thời có tác động
nêu gương sáng cho mọi người noi theo, góp phần tích cực vào việc hình
thành nhân cách con người Việt Nam.
2.1.2.5. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa
Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
là một bộ phận cấu thành trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa. Đây cũng là 1 trong những giải pháp lớn được đề ra nhằm góp
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) và Nghị quyết
Trung ương 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, Liên đoàn
Lao động tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp rất chú trọng tổ chức
thực hiện phong trào này. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn
thành phố Hải Dương đã triển khai học tập trong cán bộ, công nhân, viên
chức, lao động… tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hóa, đồng thời
các cơ quan, đơn vị tiến hành đăng ký thực hiện với Ban chỉ đạo xây dựng
ĐSVH của thành phố. Từ việc triển khai cuộc vận động đến việc tổ chức thực
hiện khoa học, những năm đầu chỉ có một vài cơ quan đăng ký, đến nay đã có
hàng trăm cơ quan đăng ký phấn đấu trở thành cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
văn hóa.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố cho biết:
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“Các cấp công đoàn trong trong thành phố đã bám sát sự chỉ đạo
của Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh để tổ chức triển
khai thực hiện phong trào. phong trào thi đua. Các doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố có tổ chức công đoàn đã chú trọng đến công
tác xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh,
xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người lao động và
người sử dụng lao động; xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao
động, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống
cháy nổ...”.
Tác giả luận văn đã tiến hành thu thập số liệu cơ quan, đơn vị đạt danh
hiệu văn hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015 như sau:
Bảng 2.3: Bảng tổng hợp các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa
thành phố Hải Dương từ năm 2011 - 2015

TT

Năm

Tổng số cơ
quan, đơn vị
ĐKXDCQ
văn hóa

Tổng số cơ quan đạt chuẩn văn hóa
Cấp thành
Cấp tổng
Cấp cơ sở
phố
liên đoàn
Số
Số
Số
%
%
%
lượng
lượng
lượng

1

2011

257

251

83,6

29

9,6

5

1,9

2

2012

257

252

84

25

8,3

5

1,9

3

2013

334

319

89,6

30

9,4

4

1,3

4

2014

387

335

83,7

25

7,4

2

0,65

5

2015

370

348

87,0

20

5,0

4

1,2

(Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hải Dương)
2.1.2.6. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu
dân cư” hiện nay diễn ra trong toàn quốc từ 15 năm qua. Cuộc vận động có ý
nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống nhân dân, gắn liền với việc nâng cao
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vị thế và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
các cấp theo phương châm đưa công tác Mặt trận về với địa bàn khu dân cư.
Đây chính là một trong những nhiệm vụ chính trị; nội dung, phương thức
hoạt động đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp xác định rõ trong thời gian qua.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”
ở thành phố Hải Dương đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời
sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông
đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Xác
định việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư” là nội dung quan trọng góp phần nâng cao đời sống văn
hóa tinh thần của nhân dân, thời gian qua, thành phố Hải Dương chỉ đạo triển
khai sâu rộng nhằm duy trì và phát triển phong trào bền vững, tạo hiệu quả
thiết thực trong đời sống xã hội. Cụ thể, MTTQ các cấp đã phát huy vai trò,
chủ động trong việc triển khai, hướng dẫn bình xét, đánh giá chất lượng
phong trào; kiểm tra làng, khu phố văn hoá, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
đạt chuẩn văn hoá. Nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động
trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
đã tạo hiệu quả từng bước làm thay đổi bộ mặt của các địa phương trên địa
bàn tỉnh. Đến nay, toàn thành phố đã có 180/231 khu dân cư đăng ký xây
dựng khu dân cư tiên tiến, chiếm tỷ lệ 80%, đến nay có 231/321 đăng ký xây
dựng khu dân cư tiên tiến đạt 100%. 201/231 làng, khu phố được công nhận
đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt tỉ lệ 70%; trên 230.000 gia đình được công nhận
“Gia đình văn hóa”, đạt tỉ lệ khoảng 90% [36, tr.4]. Những kết quả đạt được
từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không chỉ
đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết
giữa các gia đình, dòng tộc, các tôn giáo trong cộng đồng, tạo động lực cho
nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài
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trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh góp phần giữ
gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố cho biết:
“Trong thời gia quan với sự vào cuộc quyết tâm của các cấp, các
ngành, từ khi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” được triển khai cho đến nay, nhiều cuộc vận động đã
góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân.
Nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư”. Hàng năm, ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp
thường xuyên phối hợp làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”;
“Tương thân, tương ái”, khảo sát nhu cầu làm nhà, sửa nhà, làm
công trình vệ sinh cho người nghèo. Từ nguồn Quỹ “Vì người
nghèo” hàng nghìn hộ nghèo, neo đơn, tàn tật được sửa chữa, làm
nhà mới, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vốn sản xuất để các có
điều kiện phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững” [TLPV
ngày 28 tháng 2 năm 2017, tại phòng làm việc của Phó Trưởng
phòng].
2.1.3. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh
2.1.3.1. Xây dựng nếp sống văn minh
Nếp sống cá nhân: Nếp sống cá nhân là nhân tố quyết định để hình
thành nếp sống gia đình, nếp sống xã hội. Trong quá trình đô thị hóa, lượng
thông tin đến với mỗi cá nhân (cả tốt lẫn xấu) qua các kênh khác nhau ngày
một tăng. Vì vậy, cần thông qua các biện pháp tuyên truyền để định hướng
giáo dục, ngăn chặn những tác hại về tư tưởng, đạo đức, lối sống và thẩm mỹ.
Qua giáo dục và giao tiếp, từng bước hình thành các quy tắc ứng xử cá nhân
mang tính văn hóa - văn minh đô thị trong nếp ăn, ở, mặc, đi lại, giải trí, nói
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năng, chào hỏi, học tập, lao động, sinh hoạt, hội họp, đối xử bạn bè và trong
các quan hệ xã hội khác.
Nếp sống cá nhân văn hóa - văn minh của mỗi người phải được hoàn
thiện không ngừng và được thể hiện qua các hành vi ứng xử, giao tiếp trong
gia đình, cộng đồng dân cư, ở cơ quan, đơn vị, trường học, nơi lao động và
đặc biệt là ở nơi công cộng.
Nếp sống gia đình: Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội
tốt. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh gia đình cũng chính là nhằm vào
hoàn thiện nhân cách các thành viên trong gia đình và hình thành nếp sống văn
hóa - văn minh trong xã hội. Giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa quý báu
của dân tộc, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là trách nhiệm của gia đình:
sự chung thủy giữa vợ và chồng; lòng hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ,
ông bà; sự tôn kính, biết ơn tổ tiên; sống có nghĩa, có tình với anh em, họ hàng,
làng xóm… Đồng thời, tiếp thu và thể hiện những tư tưởng tiến bộ: tôn trọng
và thực hiện quyền bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em, người tàn tật.
Nếp sống xã hội: Bao gồm nhiều loại quy tắc ứng xử, gắn với các quan
hệ xã hội khác nhau. Cần xây dựng NSVH - VMĐT ở cơ quan, trường học, tổ
dân phố, khu chung cư…; xây dựng ý thức giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh nơi
công cộng, bảo vệ môi trường; giữ gìn kỷ cương pháp luật, trật tự giao thông,
trật tự đô thị; các ứng xử trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt lễ hội, trong
hội họp, thi hành công vụ…
Xác định việc xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn
minh đô thị là một cuộc vận động rộng lớn trong toàn thành phố, cần có sự
chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên của các cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân các
cấp, các Sở, ban, ngành và sự phối hợp tham gia vận động của Mặt trận, đoàn
thể và các tổ chức xã hội. Yêu cầu chỉ đạo là tổ chức và duy trì thường xuyên,
có hiệu quả phong trào toàn dân xây dựng NSVH-VMĐT; phòng, chống và
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xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nếp sống văn hóa - văn minh theo quy
định của pháp luật, từng bước hình thành thói quen và nếp sống văn minh cho
mỗi người dân, mỗi cán bộ công chức, người lao động. Do đời sống nhân dân
ngày càng được nâng cao và việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, trong thời gian qua
thành phố Hải Dương đã đạt được những kết quả tốt. Nếp sống văn minh của
người dân được nâng cao, 85% môi trường sống dân cư lành mạnh, văn minh,
đảm bảo an ninh trật tự. Hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh
hoặc các sự kiện chính trị, văn hóa tập trung đông người ít xảy ra các hiện
tượng, phản cảm. Thành phố tập trung vận động thực hiện mô hình “khu phố
không rác”, “tổ dân phố không rác”, vận động phong trào “sạch nhà, đẹp
ngõ”, “ngày hội tái chế chất thải”; có 229/231 làng, khu phố tổ chức hội nghị
tọa đàm vận động đăng ký thực hiện, tổ chức trên 2000 cuộc tuyên truyền với
khoảng 120 nghìn lượt người tham gia [35, tr.2]. Các ngành chức năng của
thành phố phối hợp tổ chức kiểm tra vệ sinh môi trường, chấn chỉnh trật tự
lòng, lề đường tại các tuyến đường văn minh cấp quận và phường, qua đó
tình trạng ùn tắc giao thông, lấn chiếm lề đường, vỉa hè kinh doanh trên một
số tuyến đường trung tâm có giảm so với trước.
2.1.3.2. Xây dựng nếp sống văn hóa
Về việc cưới: Thành phố Hải Dương là thủ phủ, trung tâm kinh tế, văn
hóa, xã hội của tỉnh, nằm giữa hai đô thị lớn là Hà Nội và Hải Phòng, có
đường giao thông rất thun tiện, giao lưu hàng hóa phát triển mạnh, đời sống
kinh tế ngày càng được nâng cao. Số hộ gia đình cán bộ, công chức và người
kinh doanh buôn bán có đời sống kinh tế khá giả chiếm tỷ lệ tương đối cao so
với tỷ lệ chung của tỉnh, người dân có mối quan hệ ngoại giao khá rộng rãi.
Là môi trường tốt cho tư tưởng “Phú quý sinh lễ nghĩa”, đó là những yếu tố
khách quan khá phức tạp cho việc vận động nhân dân thực hiện tiết kiệm
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trong việc cưới. Bằng sự cố gắng phối hợp của nhiều ngành, đoàn thể đặc biệt
là công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo tiết kiệm trong việc cưới và nhiều
biện pháp tích cực.
Để nghiên cứu sâu về thực trạng nếp sống văn minh trong việc cưới trên
địa bàn phường, chúng tôi đã tiến hành phát phiếu điều tra và thấy rằng công
tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự
nguyện, tích cực hưởng ứng thực hiện tốt nếp sống văn minh, nhất là việc
cưới mới chỉ được thực hiện ở mức độ bình thường (39%), đánh giá ở mức độ
rất tốt chỉ chiếm 14%. Có 5% các ý kiến đánh giá ở mức độ không tốt [phụ
lục 3, tr. 103].
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố cho biết:
“Trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hải Dương phần lớn
các đám cưới được thực hiện theo đúng quy định về Luật Hôn nhân
và gia đình, các đám cưới đều được đăng ký kết hôn, lễ cưới được
đơn giản hoá, không rườm rà kéo dài thời gian gây tốn kém; trong
đám cưới không mời thuốc lá, một số đám cưới hạn chế khách mời,
số lượng phù hợp, không phô trương; nhiều hủ tục lạc hậu đã được
xoá bỏ. Việc tổ chức đưa đón dâu đã chấp hành pháp luật an toàn
giao thông và trật tự công cộng. Những hủ tục thách cưới, đón dâu
hai lần, tảo hôn... hầu như không xảy ra”
Về việc tang: Đến nay 100% số làng, khu dân cư đã đưa việc tang
thành điều khoản trong quy ước của thôn, khu dân cư và tổ chức thực hiện có
hiệu quả. 100% các đám tang đều thành lập được Ban tang lễ thể hiện rõ vai
trò của khu dân cư, MTTQ trong điều hành tang lễ, duy trì được thuần phong,
mỹ tục, tiếp thu có chọn lọc những nét mới, tiến bộ. Hầu hết các làng, xã,
phường, khu trong thành phố đều xây dựng được nhà hộ tang có đầy đủ trang
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thiết bị phục vụ tang lễ. Nhiều nội dung, hình thức mới, tiến bộ được hình
thành như: đại đa số các đám tang đã bỏ được thuốc lá, các tập quán lạc hậu
như khóc thuê, lăn đường, rải tiền vàng, gọi hồn; việc làm cỗ linh đình, mời
ăn đã hạn chế.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố cho biết:
“Trong năm năm qua, thành phố Hải Dương có 100% số làng, khu
dân cư đã đưa việc tang thành điều khoản trong quy ước của thôn,
khu dân cư và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 100% các đám tang
đều thành lập được Ban tang lễ thể hiện rõ vai trò của khu dân cư,
MTTQ trong điều hành tang lễ, duy trì được thuần phong, mỹ tục,
tiếp thu có chọn lọc những nét mới, tiến bộ. Các nghĩa trang đã
được xây dựng theo quy hoạch, vị trí đều ở xa khu dân cư, được
phân khu hung táng, cát táng riêng, đảm bảo tiện lợi cho việc chôn
cất, phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý và sử
dụng nghĩa trang. Việc sử dụng lễ viếng bằng vòng hoa, bức trướng
trong đám tang đã giảm đi rất nhiều. Một số nơi đã thực hiện bỏ
tiếp thuốc lá trong lễ tang. Các gia đình có người mất đã không tổ
chức ăn uống linh đình”
Về lễ hội: Việc tổ chức lễ hội ở Thành phố Hải Dương đã đi vào nề nếp
và theo hướng xã hội hoá cao. Phần lễ cơ bản được tổ chức theo nghi lễ
truyền thống, thể hiện ở phần lễ, phần rước… Nhiều lễ hội truyền thống đã
khôi phục được các tục và trò chơi dân gian đặc sắc: kéo co, chọi gà, đấu vật,
cờ người,... và biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn nghệ quần chúng: hát
chèo, quan họ... tạo không khí lễ hội vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo
quần chúng nhân dân tham gia. Tại khu di tích Đền Sượt hằng năm đều tổ
chức triễn lãm tranh ảnh thời sự chủ đề giới thiệu về đất nước, con người Việt
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Nam, trưng bày các hình ảnh về lịch sử di tích, lịch sử lễ hội và quá trình xây
dựng đền thờ đền thờ v.v...
Công tác an ninh trật tự tại các lễ hội của các làng khu, được đảm bảo
khá tốt, không để xảy ra sự mất mát tài sản của công dân, du khách. Không để
mất mát đồ tế tự, hiện vật trong ngày lễ hội. Đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ
sinh môi trường. Bên cạnh đó, việc bài trừ mê tín dị đoan trong lễ hội cũng
được chú trọng như bỏ. Việc tổ chức Quy hoạch, phục dựng lễ hội điểm đã
góp phần “chuyên nghiệp hoá” công tác tổ chức lễ hội ở các địa phương.
Qua kết quả điều tra, đa số đánh giá công tác lễ hội ở mức trung
bình chiếm 52%, tiếp theo đánh giá ở mức tốt chiếm 33%, mức rất tốt 3%
và không tốt là 12% [phụ lục 3, tr.103].
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố cho biết:
““Trong năm năm qua, thành phố Hải Dương đã chỉ đạo các cấp
công đoàn thành phố tham gia với chính quyền, đoàn thể thực hiện
tổ chức, tham gia lễ hội đúng quy định của pháp luật về di sản văn
hoá và Quy chế tổ chức lễ hội do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin
ban hành; Tuyên truyền về truyền thống, nét đẹp văn hóa trong các
lễ hội; phát huy giá trị văn hóa các danh lam thắng cảnh, di tích
lịch sử cách mạng; tuyên truyền, quảng bá văn hóa lễ hội của các
trong tỉnh”
2.1.4. Thực trạng công tác tổ chức hoạt động văn hóa
2.1.4.1. Công tác xây dựng thiết chế văn hóa
Thiết chế văn hóa cơ sở là bộ máy và hệ thống cơ sở vật chất phục vụ
cho các hoạt động văn hóa thông tin cơ sở, cùng với các cơ chế vận hành và
các quy định đảm bảo cho các thiết chế đó tồn tại và phát triển. Trong thực tế,
hiện nay bên các thiết chế văn hóa truyền thống, còn có các thiết chế văn hóa
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mới như: nhà văn hóa, thư viện, phòng truyền thống, bưu điện văn hóa xã,
trạm truyền thanh, trung tâm học tập cộng đồng, khu sinh hoạt văn hóa thể
thao… Những thiết chế đó đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đáp
ứng nhu cầu của nhân dân về hưởng thụ, sáng tạo và bảo tồn bản sắc văn hóa
các dân tộc Việt Nam. Thực tiễn đã khẳng định hệ thống thiết chế văn hóa cơ
sở không thể thiếu trong đời sống văn hóa của nhân dân, giữ vai trò nòng cốt
trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội
của đất nước, khẳng định vai trò chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể thao ở cơ sở.
Thư viện: Thư viện thành phố Hải Dương được quan tâm đầu tư cải
tạo, kinh phí mua sách, báo mới để phục vụ đọc giả đến thư viện đọc
sách, báo và tra cứu tư liệu. Do vậy, số bạn đọc thường xuyên đến thư
viện thành phố ngày càng tăng. Số đầu sách thư viện ngày một tăng, đặc
biệt hệ thống thư viện đã chú trọng đầu tư phòng đọc cho độ tuổi thiếu
nhi (có nhiều sách báo phong phú) đã thu hút được nhiều độc giả nhỏ
tuổi. Bình quân hàng năm, thư viện thành phố cấp mới 200 thẻ cho bạn
độc giả, duy trì mở cửa thường xuyên. Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm
vụ phục vụ bạn đọc, thự viện thành phố đã tập trung tổ chức luân chuyển
nhiều đầu sách báo cho cơ sở như: thư viện các trường học, tủ sách của
cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, tủ sách, báo ở phường, xã và tủ sách
thôn, khu dân cư với tổng số đầu sách trên 2 vạn cuốn và nhiều loại sách
báo, tạp chí.
Nhà văn hóa: Với chính sách và sự đầu tư đúng đắn, đến nay hệ thống
thiết chế văn hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương đã dần dược hoàn thiện và tiếp
tục phát huy tác dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân. NVH
xã, thôn, khu dân cư hiện đã trở thành một trung tâm giao lưu văn hóa với các
hoạt động như tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp

60
luật của Nhà nước; phổ biến các kiến thức khoa học kỹ thuật, tổ chức các hoạt
động văn hóa thông tin, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt
động giao lưu văn nghệ giữa các thôn… góp phần phục vụ các nhiệm vụ kinh
tế - xã hội, nâng cao dân trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân.
Hoạt động của các câu lạc bộ, thư viện, tủ sách nhân dân… cũng đã góp phần
cung cấp những kinh nghiệm, tri thức khoa học mới, phục vụ hiệu quả việc
ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong công cuộc đổi mới thành thị và
nông thôn, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa cho người dân.
Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hải Dương tính đến hết tháng
12/2015 đã có 186 trong tổng số 231 thôn, KDC xây dựng được nhà văn hóa
(đạt 80,5%). Thực hiện tốt công tác xã hội hóa lĩnh vực thể thao, thành phố
hiện có 30 sân bóng đá mi-ni, 9 bể bơi, trên 150 sân chơi cầu lông, 20 câu lạc
bộ thể hình, 231 thiết chế thể dục thể thao ở KDC [35, tr.4].
Hệ thống phát thanh: Tổng hợp đưa tin của Đài truyền thanh thành
phố hiện tại phát thanh 03 buổi/1 ngày, kịp thời đưa tin những tin tức đến
với nhân dân trên địa bàn. Đài phát thanh thành phố được trang bị 03 máy
quay đời mới hiện đại, với đội ngũ nhân lực của Đài truyền thanh là 12
người trong đó 95% tốt nghiệp đại học, trong đó có 04 người được đào
tạo chuyên ngành báo chí. Đài phát thanh 21 phường xã trên địa bàn được
trang bị 100% loa không dây, mỗi phường, xã đều cử người có chuyên
môn quản lý và đưa tin phát thanh trên hệ thống [35, tr.5].
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố là nơi tổ chức
chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của thành phố, hoặc tổ
chức các sự kiện mít tinh chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Trung
tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố đã xây dựng và hình thành
hệ thống thiết chế văn hóa đảm bảo cho việc phát triển sự nghiệp. Trung
tâm xây dựng 01 phòng tập văn nghệ được trang bị hệ thống âmply, loa
đài hiện đại đạt công suất cao, trang bị đạo cụ, trang phục diễn viên nhằm
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phục vụ các buổi luyện tập cho diễn viên trước khi biểu diễn trong những
sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, phòng Thông tin tuyên
truyền cổ động thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn được
trang bị hệ thống máy hiện đại, hệ thống băng zôn phục vụ việc tuyên
truyền chính trị của địa phương. Trung tâm duy trì nhà tập thể hình, t hể
dục thẩm mỹ, nhà tập bóng bàn, bể bơi thành phố phục vụ nhân dân.
Theo thống kê sơ bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao do các thiết chế văn hóa tổ chức trên địa bàn thành phố là:
+ Liên hoan, hội diễn văn nghệ tổ chức khoảng 20 buổi/năm.
+ Đội Thông tin lưu động tuyên truyền được khoảng 40 buổi/năm.
+ Tuyên truyền bằng hình thức băng zôn, khẩu hiệu, căng treo được
khoảng 200 khẩu hiệu/ năm.
+ Thể thao quần chúng được khoảng 10 giải/năm.
Sân vận động: là nơi diễn ra các trận đấu bóng đá, bóng chuyền,
bóng rổ của người dân trong thành phố, cũng như tổ chức các buổi giao
lưu của các đội bóng liên xã trong và ngoài thành phố. Địa điểm sân vận
động cũng là nơi người dân tập trung tập thể dục buổi sáng.
Nhà Bảo tàng: Là thiết chế văn hóa, có chức năng sưu tầm, kiểm kê,
bảo quản, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên
nhiên, con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nghiên
cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của quần chúng.
Hiện tại bảo tàng có 3 khu trưng bày: Hoàn cảnh tự nhiên - Di vật lịch
sử, văn hóa từ khởi thủy đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Di vật lịch
sử, văn hóa 50 năm sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Ngoài ra Bảo tàng còn có nhiều bộ sưu tập gốm sứ cổ, với gần 2.000
hiện vật, phần lớn được khai quật tại các lò sản xuất trên đất Hải Dương, tiêu
biểu là sưu tập gốm Chu Đậu (Thế kỷ 15 đến 16) và Khu vực trưng bày ngoài
trời dành để giới thiệu về Dân tộc học, mộ cổ, vũ khí lớn, bia ký, tác phẩm
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điêu khắc đá… Ngoài ra còn có một số thiết chế văn hóa như: Rạp chiếu
phim, Nhà hát…
Trong Đề án phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thông tin, thể thao, gia
đình giai đoạn 2011 - 2016 và định hướng đến năm 2020, thời gian tới
thành phố định hướng xây dựng và hoàn thiện thêm một số thiết chế văn
hóa như: Xây dựng nhà văn hóa cấp thành phố vào năm 2014, tiếp nhận
quản lý và đầu tư sửa chữa sân vận động và nhà tập đa chức năng. Trung
tâm giáo dục cộng đồng hình thành các cụm sinh hoạt văn hóa. Kết hợp
vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ xã hội hóa xây dựng thêm nhà
văn hóa cho các thôn, khu phố chưa có nhà văn hóa. Hình thành thêm các
điểm vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu của nhân dân.
Đánh giá về hiệu quả của Công tác xây dựng thiết chế văn hóa Ông Bùi
Duy Nghĩa - Trưởng phòng Văn hóa thành phố cho biết: “Được sự quan tâm
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND thành phố, các cơ quan ban ngành công tác xây
dựng thiết chế của thành phố ngày càng đươc đầu tư và phát triển về mọi mặt".
Về công tác xây dựng thiết chế của phường, khu dân cư ông cho biết:
“Hàng năm chúng tôi chỉ đạo 21 phường tiếp tục củng cố và xây
dựng thiết chế văn hóa thông tin thể thao đạt chuẩn, nguồn lực
chúng tôi huy động từ xã hội hóa, toàn thể nhân dân có trách nhiệm
đóng góp. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ đối với nhân dân nên
có một số con em mọi miền đất nước làm ăn thành đạt, các doanh
nghiệp đã ủng hộ xây dựng đồng thời đầu tư một số sân bóng đá mi
ni trên địa bàn xã”, nhà văn hóa, điểm vui chơi...
2.1.4.2. Hoạt động nghệ thuật quần chúng
Trong những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng của thành
phố Hải Dương phát triển mạnh mẽ, phù hợp với đặc thù của từng địa
phương, tạo ra sân chơi tinh thần lành mạnh cho người dân, đồng thời phát
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huy và bảo tồn những giá trị văn hoá đặc sắc của từng dân tộc. Đặc biệt từ khi
thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TV của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về một số
chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao tỉnh Hải Dương
giai đoạn 2010 - 2015”, phong trào văn nghệ quần chúng tiếp tục có những
thay đổi rõ nét.
Bên cạnh tạo ra sân chơi lành mạnh cho nhiều lứa tuổi, phong trào
văn nghệ quần chúng đã góp phần rất lớn vào việc giáo dục chính trị tư
tưởng, thay đổi, xoá bỏ những quan điểm lạc hậu, hủ tục đã ăn sâu vào lối
sống, suy nghĩ từ bao đời nay của người dân, thay vào đó là nếp sống văn
minh. Phong trào tạo điều kiện để mọi người sáng tác, biểu diễn những tiết
mục văn nghệ mang đặc thù riêng vùng, miền của mình, qua đó phát huy vai
trò của người dân trong phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá trong khu
dân cư” ngày càng hiệu quả hơn.
Để các phong trào văn nghệ ngày càng nhân rộng, đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của người dân, các cấp chính quyền, doanh
nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi nhất từ việc hỗ trợ đạo cụ, loa đài, trang phục
để các đội văn nghệ hoạt động có chất lượng… đến giúp đầu tư nghiên cứu,
xây dựng nhiều loại hình nghệ thuật.
Theo Ông Bùi Duy Nghĩa - Trưởng phòng Văn hóa thành phố cho
biết: “Tính từ đầu năm 2011 đến tháng 5/2015, toàn thành phố có 17 nhà văn
hoá thôn/khu và các nhà văn hoá đã trở thành những địa điểm biểu diễn lý
tưởng cho phong trào văn nghệ quần chúng”.
Bên cạnh đó, các phường chú trọng đẩy mạnh công tác xã hội hoá,
nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá nghệ thuật; khuyến khích quần
chúng cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn
hoá, văn nghệ truyền thống của địa phương cho con em mình… Những năm
qua, phường Phạm Ngũ Lão là một trong những địa phương có phong trào
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văn nghệ quần chúng rất phát triển, trở thành một trong những “kênh” tuyên
truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh, huyện đến người
dân hiệu quả. Thông qua những buổi giao lưu văn nghệ, người dân còn học
hỏi, trao đổi về cách làm kinh tế hay, biện pháp phòng chống bạo lực gia
đình, phòng chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
Phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng góp phần rất lớn vào việc
nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong các khu dân
cư. Tuy nhiên, để phát huy khả năng sáng tạo của cộng đồng, cần hơn nữa
những phương cách mới trong việc xây dựng môi trường hoạt động, khuyến
khích quần chúng tham gia hưởng ứng, tạo nên sân chơi đa dạng và hấp dẫn
để người dân cùng chung tay xây dựng phong trào phát triển có chiều sâu, là
món ăn tinh thần của tất cả mọi người.
2.1.4.3. Hoạt động tuyên truyền thông tin cổ động, quảng cáo
Nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, hòa chung
với sự phát triển của đất nước, công tác tuyền truyền cổ động trực quan tại
thành phố Hải Dương luôn được quan tâm và là mũi nhọn tạo hiệu quả nhanh
phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương. Công tác này đã thực
sự trở thành nền nếp và đi vào đời sống xã hội. Thành phố đã xác định công
tác tuyên truyền là một nhiệm vụ quan trọng của chiến lược phát triển trên
mọi lĩnh vực, là thế mạnh của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để góp
phần vào sự thành công trong phát triển kinh tế, xã hội, thông qua công tác
tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy
đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước; thấy rõ được vị trí, vai trò, trách nhiệm, làm cho mọi
người dân nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành và
thực hiện. Công tác tuyên truyền, cổ động của tỉnh đã bám sát yêu cầu có
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trọng tâm, trọng điểm để truyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.
Đặc biệt, các huyện, thị xã, thành phố có đường trục chính, đường quốc lộ đi
qua đều hình thành những tuyến đường tuyên truyền cổ động, ở đây có hệ
thống tuyên truyền đồng bộ gồm pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, cờ, hệ thống đèn
chiếu sáng, loa đài tuyên truyền. Hoạt động tuyên truyền cổ động được phát
huy cao trong những ngày lễ, tết, những ngày kỷ niệm, các sự kiện thời sự,
chính trị trọng đại... Việc tuyên truyền ngày càng có chất lượng cao nhờ sự
qian tâm chỉ đạo Thành ủy, UBND thành phố, sự hướng dẫn và phối hợp chặt
chẽ của các ban, ngành có liên quan, kịp thời uốn nắn chỉnh sửa những vi
phạm thực hiện tuyên truyền của các tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền
cổ động trực quan trên địa bàn.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố cho biết:
“Trong năm 2014, 2015, thành phố đã thực hiện được hơn 200 lượt
băng zôn tuyên truyền qua đường, làm mới và thay đổi nội dung 20
cụm pa nô lớn ở: Khu vực Thành ủy, nhà văn hóa, trung tâm Văn
hóa - Thể thao; Nhà đoàn thể, các xã, thị trấn: Diện tích từ 2440m2/1mặt; tuyên truyền 5 dây cờ hoa điện tử khu vực trung tâm
thành phố; 50 mặt pa nô tôn (1m x 2m) treo trên cột đèn đường khu
vực trung tâm thành phố, 10 pa nô hàng rào nhà văn hóa 19/5 (1mx
2,5m), 1.200 lượt cờ hồng kỳ, 100 lượt dây cờ ngũ sắc; phối hợp với
đội thông tin lưu động tỉnh tổ chức hơn 10 buổi tuyên truyền ở hầu
khắp các xã, phường trong toàn thành phố”.
Ngoài ra các xã, phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, cổ động
trực được hàng trăm pa nô, áp phích, bảng tường, băng cờ, biểu ngữ chào
mừng các sự kiện trọng đại của đất nước tại các địa bàn dân cư. Nhìn chung,
công tác tuyên truyền, cổ động của thành phố Hải Dương đã góp phần tạo sự
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phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự
lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Trên cơ sở đó tăng cường sự
đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và
nhân dân trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi
đua lao động sản xuất, học tập và công tác, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa nông nghiệp, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh.
2.1.4.4. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý
Đội ngũ cán bộ làm công tác trong lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, Thể
thao của thành phố có 47 người. Trong đó:
* Phòng Văn hoá – Thông tin: 09 người
- Về trình độ chuyên môn: Đại học 08.
* Đài truyền thanh: 20 người.
- Về trình độ chuyên môn: 16 người trình độ Đại học.
* Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 21 người
- Về trình độ chuyên môn: Đại học 14 người; Cao đẳng: 01 người;
Trung cấp: 06 người.
* Cán bộ phụ trách Văn hoá- xã hội phường, xã: 12 người.
- Về trình độ chuyên môn: Đại học 07( Kinh tế tài chính 01; Quản
lý Văn hóa 05; Mỹ thuật 02 ); Cao đẳng 03: (Sư phạm Văn 01, Kinh tế
01, Luật 01) Trung cấp 01(Quản lý Văn hóa 01, Mỹ thuật 01). [Nguồn:
Phòng Tổ chức Quản lý cán bộ - Sở VHTT và DL tỉnh Hải Dương).
Đây là nhân tố hết sức quan trọng vì cán bộ quản lý văn hóa là
người đi đầu, là người xây dựng cho phong trào phát triển. Cán bộ làm
công tác văn hóa là người luôn đi sâu, đi sát và lắng nghe nhân dân, vì thế
có thể tham mưu chủ trương, kế hoạch, biện pháp phục vụ công tác quản
lý nhà nước về văn hóa có hiệu quả và phù hợp với thực tế.
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Để nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý văn hóa cơ sở, hàng năm
UBND tỉnh Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã tổ
chức nhiều buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề nhằm mục đích truyền tải
kiến thức nhằm nâng cao hiểu biết phục vụ công tác quản lý văn hóa tại cơ
sở. Từ đó, UBND thành phố Hải Dương tiến hành tổ chức tập huấn cho các
cán bộ làm công tác văn hóa tại các xã, phường trên địa bàn.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” thành phố cho biết:
“Đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở có vai trò quan trọng trong công
tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng
đời sống. Những năm qua, các cấp chính quyền và ngành Văn hóa
luôn tạo điều kiện cho cán bộ văn hóa cơ sở tham gia tập huấn, bồi
dưỡng, tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm
tới chế độ cho cán bộ văn hóa cơ sở và tăng cường kinh phí thực
hiện các hoạt động văn hóa ở địa phương. Vì vậy, nhiều cán bộ văn
hóa có điều kiện phát huy năng lực, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
của mình. Cùng với việc các đồng chí bám sát các chỉ thị, nghị
quyết của cấp trên, đã tham mưu cho cấp trên nhiều giải pháp tốt
để đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ. Công tác quản lý
phong trào ngày càng đi vào nề nếp, triển khai các văn bản của
cấp trên nhanh và đúng và đạt được kết quả tốt”.
2.2. Đánh giá chung
Trong những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá” vẫn được duy trì hoàn thiện và phát triển; là một phong trào
quần chúng sâu rộng cả về số lượng và chất lượng nhiều năm qua được các
cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng; thực tế
phong trào đã thực sự tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống xã
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hội; đã thực sự phát huy được vai trò tự quản của cộng đồng, xây dựng môi
trường văn hoá lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở cơ sở, góp phần
giữ vững kỷ cương pháp luật, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo cơ sở vững chắc
cho xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới đã tạo ra được sự
chuyển biến về nhận thức trong cấp uỷ đảng chính quyền và các cấp, các
ngành, từ trong các cơ quan nhà nước đến ngoài xã hội, từng cán bộ, đảng
viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hoá và nhân tố con người
đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước xây dựng và bảo vệ
tổ quốc. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, bảo tồn có
chọn lọc những phong lục tập quán tốt đẹp của quê hương, loại bỏ dần cái lỗi
thời, lạc hậu, hình thành dần những tập quán mới văn minh, sống và làm việc
theo pháp luật. Huy động được nhiều nguồn lực của toàn xã hội tham gia các
hoạt động sáng tạo và xây dựng đời sống văn hoá, tạo điều kiện cho các hoạt
động văn hoá của thành phố Hải Dương ngày càng phát triển, nâng cao mức
hưởng thụ văn hoá của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Trong quá trình nghiên cứu về công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở
những năm qua trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, tác giả
đã rút ra được ưu điểm, hạn chế như sau:
2.2.1. Ưu điểm
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, việc xây dựng đời
sống văn hoá cơ sở giữ vị trí quan trọng, tác động trực tiếp đến tư tưởng,
đạo đức, nếp sống của mỗi người và công đồng dân cư. Tổ chức và xây
dựng đời sống văn hoá ở cơ sở là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng được
Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Thành phố Hải Dương là một trong những địa phương giàu truyền
thống văn hoá. Tiềm năng, tiềm lực để xây dựng và phát triển văn hoá ở
thành phố Hải Dương là rất to lớn. Những giá trị văn hoá truyền thống cả
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vật thể và phi vật thể đủ để khẳng định là nơi hội tụ các sắc thái văn hoá
tiêu biểu của nền văn minh lúa nước. Truyền thống cần cù, thông minh,
quả cảm, truyền thống hiếu học, thành danh là nét đẹp trong văn hoá
Thành Đông xưa và nay.
Trong thời gian qua, trong tiến trình xây dựng nền văn hoá mới,
thành phố Hải Dương đã đạt được nhiều thành tựu khả quan. Công tác xây
dựng đời sống văn hoá luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp ở thành phố
quan tâm chỉ đạo. Nghị quyết TW 5 khoá VIII của Đảng đã từng bước
được cụ thể hoá. Đời sống văn hoá của nhân dân ở thành phố đã được nâng
lên, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn, góp phần tích cực vào công
cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.
So với những năm trước, công tác quản lý xây dựng đời sống văn
hoá trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực làm cho đời
sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, giảm hộ nghèo,
không còn hộ đói, số hộ giàu tăng lên. Cơ sở vật chất và các thiết chế sinh
hoạt văn hoá được xây dựng khang trang, cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Các chỉ tiêu xã hội như y tế, giáo dục được thực hiện tốt, giảm tệ nạn xã
hội. Tình làng nghĩa xóm được củng cố, nếp sống văn hoá trong việc
cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện, an ninh chính trị được đảm bảo, tổ
chức đảng, chính quyền, đoàn thể đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh,
người dân có ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của
đảng và nhà nước. Quá trình xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đã làm
thay đổi diện mạo đời sống nhân dân. Văn hoá truyền thống được chú ý
khơi dậy, gìn giữ và phát huy. Mức hưởng thụ về văn hoá của nhân dân
được từng bước nâng lên. Nếp sống văn hoá đã và đang được quan tâm
chỉ đạo thực hiện, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình mới có tác
động tích cực trong đời sống văn hoá xã hội của nhân dân thành phố.
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Phong trào xây dựng gia đình văn hoá đã và đang được triển khai
sâu rộng trong nhân dân. Có trên 94% số hộ gia đình trong thành phố
hàng năm đăng ký xây dựng Gia đình văn hoá. Các chỉ tiêu của Gia đình
văn hoá đã có tác động tích cực đến nhận thức và hành động của nhân
dân, góp phần kìm chế cái xấu, cái lạc hậu, khích lệ cái tốt, cái văn minh.
Số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá hàng năm đều tăng.
Phong trào xây dựng làng, khu phố văn hoá, cơ quan văn hoá được
duy trì thường xuyên. Ban chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở được bổ sung,
kiện toàn kịp thời. Các văn bản hướng dẫn, quy định được tuyên truyền
sâu rộng trong nhân dân. Việc bình xét được thực hiện công khai, công
bằng. Công tác khen thưởng, động viên, biểu dương được tiến hành kịp
thời. Tinh thần thi đua của các xã, phường, khu phố, các cơ quan được
nhân lên. Tỷ lệ Làng, khu phố, cơ quan văn hoá đều tăng.
Nguyên nhân
Việc quán triệt Nghị quyết TW 5 khoá VIII được thực hiện một
cách nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên và thường xuyên tuyền truyền
trong các tầng lớp nhân dân. Cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở
đã nhận thức đầy đủ vai trò của văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội.
Phòng Văn hoá – Thông tin đã làm tốt công tác tham mưu cho
Thành uỷ và UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động văn hoá
trên toàn thành phố. Đã làm tốt công tác phối, kết hợp với các cơ quan
chức năng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.
Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm chú trọng. Kịp thời
khen thưởng, biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành
tích trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá.
2.2.2. Hạn chế
Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong công tác quản
lý hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương
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vẫn còn đó những hạn chế tồn tại và bất cập cần được khắc phục trong
thời gian tới.
Trong quá trình thực hiện Nghị Quyết của Đảng, về nhận thức vai
trò, vị trí của văn hóa vẫn chưa đồng đều nên chưa hiểu rõ hết quan điểm,
chủ trương và đường lối của Đảng. Vì vậy, vẫn còn đó một số cán bộ vẫn
coi nhẹ vai trò và tác dụng của văn hóa đối với đời sống tinh thần của
nhân dân. Do nhận thức như vậy nên việc quan tâm, đầu tư những thiết
chế, đào tạo nguồn nhân lực dành cho văn hóa vẫn còn rất hạn chế so với
nhu cầu thực tại. Nghị Quyết Trung ương 5 khóa VIII xác định văn hóa là
nền tảng, không thể coi nhẹ, phấn đấu xây dựng phát triển văn hóa Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trên định hướng đó, rất cần đội
ngũ cán bộ quản lý có tâm huyết, nhận thức đúng vai trò và tác dụng của
văn hóa nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở.
Bên cạnh đó sự phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa
chặt chẽ nên ảnh hưởng đến chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá". Việc duy trì chế độ kiểm tra, đôn đốc cơ sở
tổ chức thực hiện phong trào “xây dựng gia đình văn hoá, làng, khu phố,
cơ quan đơn vị văn hoá" thiếu thường xuyên nên chất lượng gia đình văn
hoá, làng, khu phố văn hoá đạt chưa cao. Việc thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến nhưng vẫn chậm
chạp. Trong các dịp hiếu, hỷ của người dân vẫn còn đó những bữa tiệc
linh đình gây tốn kém tiền của, có tới 90% hiếu, hỷ vẫn sử dụng thuốc lá
để mời khách. Hiện tượng khóc thuê tại các đám tang đã giảm hẳn, nhưng
tại các xã xa trung tâm thì hiện tượng thổi kèn đám ma vẫn kéo dài qua
12h đêm gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.
Hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố tới các phường, xã, các khu
phố, thôn còn hạn chế. Ngay cả hiện tại ở thành phố Hải Dương chỉ có
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xây dựng được 02 Nhà văn hóa cấp thành phố có vì thế gây nhiều khó
khăn trong công tác tổ chức sự kiện, nhân dân chưa được hưởng thụ hết
lợi ích từ Nhà văn hóa mang lại. Hệ thống nhà văn hóa cấp phường, xã
(đặc biệt là cấp thôn) còn thiếu nhiều về trang thiết bị như hệ thống
âmply, loa đài, mic…Tại nhà văn hóa các khu phố có điều kiện về cơ sở
vật chất hơn, nhưng quỹ đất dành cho Nhà văn hóa có hạn vì vậy diện tích
còn nhỏ hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi của nhân dân (đặc biệt
là trẻ nhỏ) tại Nhà văn hóa. Về hoạt động của Nhà văn hóa xã, Nhà văn
hóa thôn, làng chưa có Quy chế mẫu về hoạt động của thiết chế này để
ngành Văn hóa – Thông tin tham mưu với UBND ra quy chế hoạt động
cho phù hợp.
Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Văn hoá, Thông tin và
Thể thao trên địa bàn hiệu quả chưa cao; vẫn còn tình trạng hoạt động
thể thao, hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động; hoạt động quảng cáo
thực hiện trên địa bàn tuỳ tiện, vi phạm trật tự văn minh đô thị.
Đời sống KT-XH phát triển, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần tất
yếu cũng nâng lên đa dạng và phong phú. Các loại hình biểu diễn nghệ
thuật nở rộ, trò chơi điện tử, dịch vụ karaoke, vũ trường, kinh doanh băng
đĩa phát triển nhưng kéo theo đó là những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng,
đạo đức và lối sống. Một số tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc, mại
dâm… phát sinh và có chiều hướng phức tạp và tinh vi hơn. Công tác
kiểm tra, quản lý dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố chưa
sát sao, thường xuyên.
Công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở các di tích lịch sử văn hoá còn
nhiều lúng túng, thiếu đội ngũ hướng dẫn viên du lịch; một số lễ hội tổ
chức đơn điệu và chỉ quan tâm phần lễ, ít chú ý tổ chức phần hội để thu
hút khách đến với lễ hội. Thành phố và các phường, xã chưa có các giải
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pháp cụ thể để quản lý và tổ chức khai thác tiềm năng của các di tích để
phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; vẫn còn để tình trạng xây
dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các di tích không báo cáo xin phép xẩy ra.
Phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao của thành phố và phường, xã
hoạt động còn mang tính hình thức; Hình thức tổ chức, nội dung hoạt
động đơn điệu, kém hấp dẫn. Chưa có sự phối hợp hoạt động Văn hoá
thông tin với hoạt động Thể dục thể thao. Công tác xã hội hoá các hoạt
động Văn hoá thông tin và thể thao chưa phát triển mạnh.
Trang thiết bị hoạt động trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền cổ
động còn lạc hậu và thiếu thốn, chưa đáp ứng được nhiều trong công tác
tuyên truyền. Bên cạnh đó năng lực tham mưu, chỉ đạo và tổ chức điều
hành thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác Văn hoá,
Thông tin và Thể thao của thành phố và cơ sở còn bộc lộ nhiều hạn chế
và bất cập, thiếu cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn giỏi.
Việc thu hút đầu tư từ các nguồn kinh phí xã hội cho công tác văn
hóa, thể thao hóa còn hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế
của thành phố dẫn đầu trong toàn tỉnh.
Việc củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào "TDD ĐSVH” các cấp
có nơi, có lúc chưa kịp thời. Ban vận động ở một số làng, phố hoạt động thiếu
tích cực, thiếu cụ thể trong việc chỉ đạo có nội dung chỉ đạo mang tính hình
thức, chưa vận động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dẫn đến kết quả ở một
số mặt còn hạn chế. Công tác tổ chức thực hiện phong trào ở một số nơi chưa
được quan tâm thường xuyên, triển khai thiếu bài bản chưa đúng trình tự và
chưa đảm bảo theo hướng dẫn, còn nặng về hình thức nặng về thành tích nên
kết quả thực chất còn chưa đảm bảo theo quy định.
Một số Ban chỉ đạo, Ban vận động ở cơ sở chỉ đạo chưa toàn diện. Ở
một số làng, khu phố buông lỏng sự chỉ đạo dẫn đến phong trào phần chững
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lại thậm chí còn vi phạm vào các tiêu chí của làng văn hoá như: vi phạm
chính sách kế hoạch hoá gia đình; một số làng, khu phố có người nghiện phát
sinh, công tác vệ sinh môi trường chưa được duy trì thường xuyên, cơ sở hạ
tầng chưa được quan tâm để đầu tư nâng cấp. Ở một số làng, khu phố một số
bộ phận nhân dân chưa tích cực thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH” còn
vi phạm vào hương ước, quy ước, vi phạm vào đường lối chính sách của
Đảng và nhà nước; trình độ của một số cán bộ còn hạn chế, còn biểu hiện né
tránh, ngại va chạm nên chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
Nguyên nhân
Đội ngũ cán bộ mỏng, thiếu cán bộ về chuyên môn. Các cấp uỷ và
chính quyền các xã, phường chưa chủ động, sâu sát trong chỉ đạo và thực
hiện công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Việc quản lý lễ hội, các
di sản văn hoá chủ yếu dựa vào Phòng Văn hoá – Thông tin.
Tiểu kết
Phong trào xây dựng ĐSVH ở thành phố Hải Dương được triển khai
một cách toàn diện, điều này được thể hiện thông qua các khía cạnh như:
công tác chỉ đạo của cơ quan các cấp từ thành phố đến cơ sở; thực tiễn triển
khai công tác phong trào xây dựng ĐSVH ở cơ sở. Trên cơ sở đó đánh giá ưu,
nhược điểm của họa động này trong thực tiễn hiện nay.
Công tác xây dựng ĐSVH luôn được cấp ủy, HĐND, UBND các cấp
của thành phố Hải Dương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện được sự đoàn
kết, thống nhất và thông suốt; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành,
đoàn thể quần chúng để triển khai các phong trào. Công tác xây dựng lối
sống, nếp sống thông qua phát động các phong trào thi đua quan tâm được
triển khai sâu rộng, bám sát thực tế địa phương. Công tác xây dựng các thiết
chế văn hóa, thể thao và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật được cấp ủy,
HĐND, UBND các cấp của thành phố Hải Dương quan tâm tạo điều kiện
phục vụ tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, góp phần ổn định chính
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trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tể phát triển và tạo ra môi trường xã
hội ngày càng trong sạch, lành mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm
trên còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: trong công tác thường chú ý hơn
đến các hoạt động mang tính chất bề nổi, chưa thực sự quan tâm đến các hoạt
động mang tính chiều sâu; trong hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng còn
bộc lộ tư tưởng chạy theo thành tích, quên mất vai trò chủ thể của hoạt động
là quần chúng nhân dân; công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa còn hạn
chế, chưa khai thác được thế mạnh của địa phương...
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Chương 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG
VĂN HOÁ CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG
3.1. Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý xây dựng đời sống
văn hoá cơ sở ở thành phố Hải Dương hiện nay
Công tác quản lý xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở thành phố Hải
Dương trong những năm qua dưới lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính
quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể đã đạt được những thành
tựu nhất định, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển văn hoá
nói riêng và sự đổi mới của thành phố nói chung. Tuy nhiên trong công cuộc
đổi mới và hội nhập hiện nay, công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đã
và đang đặt ra những vấn đề cần quan tâm giải quyết, đó là:
Trình độ của cán bộ quản lý văn hoá chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.
Công tác chỉ đạo, định hướng, giám sát, đôn đốc, kiểm tra đối với các cơ
quan quản lý nhà nước về văn hoá trong việc thực hiện các quan điểm của
Đảng và vận dụng các chính sách văn hoá cần phải được tiến hành thường
xuyên. Việc ban hành các chủ trương, chính sách về xây dựng đời sống
văn hoá, việc triển khai các văn bản quản lý nhà nước về văn hoá trên địa
bàn thành phố Hải Dương còn chậm, chính quyền cơ sở còn yếu trong
công tác quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, liên
tục. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá ở các cấp
trong hệ thống chính trị còn thiếu chặt chẽ, phân công trách nhiệm không
rõ. Kinh phí, cơ sở vật chất, đất đai… trong xây dựng đời sống văn hoá
cơ sở còn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý các
hoạt động văn hoá. Cán bộ văn hoá cơ sở còn kiêm nhiệm nhiều việc. Một
số lãnh đạo các xã, phường chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý
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xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Việc quy hoạch xây dựng hệ thống thết
chế chưa thật sự hợp lý, quá trình ban hành cơ chế chính sách tạo cơ sở
pháp lý hoạt động văn hoá còn chậm. Vấn đề xã hội hoá các hoạt động
văn hoá nhằm huy động mọi nguồn lực trong nhân dân và các thành phần
xã hội tham gia xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở chưa đáp ứng được
với nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân.Phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hoá” chưa gắn kết chặt chẽ với các chương
trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của thành phố và cơ sở, đặc biệt
là gắn kết với các tiêu chí nông thôn mới. Công tác truyên truyền, vận
động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao trách
nhiệm, nghĩa vụ trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, việc thực hiện Chỉ thị số
34/2004/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng ường phối hợp trong
công tác quản lý chưa cao. Việc tổ chức xây dựng đời sống văn hoá của
thành phố còn nặng về hình thức và số lượng, chưa chú tâm đến chất
lượng. Ý thức của một bộ phận nhân dân trong việc xây dựng nếp sống
văn hoá và bảo vệ môi trường chưa tốt. Tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức
tạp và có chiều hướng gia tăng. Điều này là ảnh hưởng không nhỏ đến đời
sống văn hoá các phường, khu dân cư. Việc ứng dụng khoa học công
nghệ hiện đại trong quản lý văn hoá chưa được quan tâm, đầu tư thoả
đáng. Quản lý xây dựng đời sống văn hoá cơ sở là một lĩnh vực hoạt động
phức tạp và khó khăn. Do vậy, công tác quản lý cần phải được đổi mới
phương pháp cho phù hợp với địa phương, tăng cường chính sách xã hội hoá,
huy động sức mạnh tổng hợp của cả xã hội để xây dựng văn hoá, làm cho văn
hoá thực sự trở thành mục tiêu và động lực của sự phát triển, trở thành nền
tảng tinh thần của xã hội. Những giải pháp đó sẽ được trình bày ở phần sau.
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3.2. Phương hướng, mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành
phố Hải Dương
3.2.1. Đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố
Hải Dương tỉnh Hải Dương
Trong công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở cần đẩy mạnh
phong trào xây dựng GĐVH, khu phố văn hoá, cơ quan, đơn vị có nếp sống
văn hoá và phong trào xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư nhằm giữ gìn
phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, loại bỏ các hủ tục lạc hậu,
mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, xây dựng văn hoá mới ở nông thôn là của
dân, do dân và vì dân, không chạy theo thành tích, duy ý chí.
Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp có nhận thức sâu sắc vai trò ý
nghĩa của công tác xây dựng đời sống văn hoá trong sự nghiệp CNH - HĐH
từ đó có kế hoạch tổ chức cuộc vận động rõ ràng, cụ thể, khoa học, có đầu tư
kinh phí đúng mức, không dàn trải và có cán bộ tích cực, gương mẫu chỉ đạo
thực hiện.
Các ban ngành, đoàn thể phải là lực lượng đi đầu trong các phong trào,
phối hợp liên kết chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hoá một cách
toàn diện. Cần sử dụng các cá nhân tích cực, có uy tín trong xã hội làm nòng
cốt như: Thầy, cô giáo, người cao tuổi, trưởng khu phố... Đảng viên, cán bộ,
công chức, viên chức là người đi đầu trong cuộc vận động xây dựng đời sống
văn hoá.
Phát huy vai trò của các ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá, thực
hiện phong trào phải được sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm hàng năm, có
sự động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân, gia đình, tập thể làm tốt.
Đồng thời có sự điều chỉnh, sửa đổi những nội dung qui ước thôn, bản chưa
phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng yêu cầu của người dân.
Khơi dây niềm tự hào, truyền thống văn hoá dân tộc đẩy mạnh phong
trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài, phát huy
những tài năng sáng tạo.
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Thành phố Hải Dương cần chú trọng một số vấn đề trong công tác
quản lý xây dựng đời sống văn hoá sau:
- Giúp cho mọi người, mọi nhà, mọi ngành, đoàn thể nhận thức đúng
đắn vai trò, vị trí, chức năng của gia đình trong xây dựng đời sống văn hoá, từ
đó nâng cao ý thức, trách nhiệm cho các thành viên trong việc giữ gìn, xây
dựng và bảo vệ sự phát triển của gia đình, để cho gia đình thực sự phát triển
cả thể chất và tinh thần, làm động lực thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế - xã
hội bền vững.
- Góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá gia đình, văn hoá làng
truyền thống mang bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc
các yếu tố văn minh, hiện đại hướng tới xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc
và làng, khu phố văn minh, lành mạnh.
- Tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn, xây dựng môi
trường văn hoá lành mạnh trong quan hệ người với người, quan hệ khăng khít
làng xóm - láng giềng và các quan hệ xã hội khác.
- Tham gia hưởng ứng tích cực công tác xã hội hoá văn hoá thông tin,
trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, góp phần xây dựng các thiết
chế văn hoá ở cơ sở như: Nhà văn hoá xã, thị trấn, thôn, bản, khu phố, nơi vui
chơi giải trí, thư viện...
3.2.2. Mục tiêu cụ thể xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố
Hải Dương
Bám sát sự chỉ đạo về các văn kiện Đại hội của Trung ương, tỉnh, các
cấp lãnh đạo thành phố đã xác định nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ
sở luôn là một nội dung quan trọng, xuyên suốt và cần sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị phường, khu dân cư. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành
phố Hải Dương lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục quan tâm chỉ đạo
triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
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Trong đó xác định việc xây dựng đời sống văn hóa phải phù hợp với điều
kiện phát triển kinh tế xã hội của từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân
phố và để mọi người tự giác tham gia thực hiện, nhằm phục vụ quyền lợi
thiết thực cho mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư. Khi triển khai các
nội dung xây dựng đời sống văn hóa cần thực hiện nguyên tắc tập trung, dân
chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân
chủ, công bằng, văn minh.
Các mục tiêu phấn đấu xây dựng đời sống văn hoá phải phù hợp với điều
kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng, thôn, khu phố, để mọi người tự giác
tham gia thực hiện, nhằm phục vụ quyền lợi thiết thực cho mỗi cá nhân, gia đình
và cộng đồng dân cư. Khi triển khai các nội dung xây dựng đời sống văn hoá
cần thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết, vì mục
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Cụ thể thành phố Hải Dương cần phấn đấu đến năm 2020 đạt:
- 99 % hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá;
- 99% Làng, khu phố đạt tiêu chuẩn Làng văn hoá;
- 100% Làng, khu phố có nhà văn hóa;
- 100% Làng, khu phố có quy ước, hương ước;
- 100% xã, phường có sân tập luyện thể dục thể thao;
- Và 100% các cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hoá .
3.3. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng
đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương
3.3.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách
3.3.1.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự giúp
đỡ phối kết hợp của các ngành đoàn thể
Trước hết, cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong thành
phố về các quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, định hướng của
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ngành cấp trên về xây dựng đời sống văn hóa; đồng thời biết vận dụng sáng
tạo phù hợp với thực tế địa phương để chủ động đề ra những chủ trương,
nhiệm vụ một cách kịp thời đúng đắn.
Nâng cao trình độ lãnh đạo hoạt động văn hóa của các cấp ủy Đảng và
chính quyền các cấp, từ trình độ nhận thức về khoa học văn hóa, quan điểm,
nguyên tắc, chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước, cho đến phương pháp
lãnh đạo, quản lý chỉ đạo đối với các hoạt động văn hóa.
Tăng cường vai trò của tổ chức đảng trong cơ quan văn hóa và mọi
hoạt động văn hóa.
Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn, giúp đỡ công tác
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao
trình độ, năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác chỉ đạo, triển
khai thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Phát triển văn hóa cần được xác định là công tác thường xuyên mang
tính chiến lược và là một trong những công tác trọng tâm trong công tác lãnh
đạo của các chi bộ đảng ở địa phương. Để có nhận thức này các lớp đào tạo
cán bộ lãnh đạo cần đưa nội dung bài giảng nói về vị trí, vai trò và tầm quan
trọng của văn hóa cũng như các quan điểm đường lối của Đảng về văn hóa
trong chương trình giảng dạy. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa,
cần chăm lo giáo dục nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, đoàn thể, các
tầng lớp nhân dân về hoạt động văn hóa, huy động được nguồn lực của các
tầng lớp dân cư tham gia tích cực vào xây dựng, phát triển văn hóa trên địa
bàn thành phố, ưu tiên, khuyến khích việc khôi phục và phát triển những nét
đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, kết hợp tiếp thu văn hóa tiên tiến một
cách hợp lý, phù hợp với từng vùng, từng cộng đồng.
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3.3.1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, đào tạo và bồi
dưỡng hạt nhân cho phong trào cơ sở
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở
Ngày nay sự phát triển của công nghệ thông tin và xu thế hội nhập
quốc tế, mở rộng giao lưu văn hóa giữa các quốc gia xuất hiện nguy cơ về sự
pha trộn của nền văn hóa dân tộc. Để phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân
tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới trong điều kiện đó thì vai trò của
công tác quản lý văn hóa cơ sở vô cùng quan trọng, trong đó đội ngũ những
người làm công tác quản lý văn hóa có vai trò quyết định.
Để củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn
hóa cơ sở trong tình hình mới việc đầu tiên cần quan tâm là phải xây dựng
được tiêu chuẩn chức danh cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở trên một số
cương vị công tác cụ thể. Ví dụ tiêu chuân trưởng ban văn hóa xã, thị trấn,
tiêu chuẩn cán bộ thư viện xã, thôn, tiêu chuẩn cán bộ ở đội thông tin tuyên
truyền... Các tiêu chuẩn đưa ra ở mỗi chức danh ngoài tiêu chuẩn về phẩm
chất chính trị cần nhấn mạnh tiêu chuẩn tối thiẻu về độ tuổi, về trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa.
Xây dựng và từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở phải
được nhìn nhận là giải pháp quan trọng và lâu dài. Đây là nhân tố quan trọng
hàng đầu, bởi không ai khác, chính đội ngũ cán bộ văn hoá là người cụ thể
hoá các chủ trương, đường lối lãnh đạo văn hoá, văn nghệ của Đảng thành
các giải pháp cụ thể thực thi ở địa phương, là người đi đầu trong phong trào
xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; từ việc tổ chức các hoạt động, thường
xuyên bám sát phong trào, đi sâu đi sát lắng nghe ý kiến cuả nhân dân để có
kế hoạch, chủ trương, biện pháp thích hợp. Thực tế cho thấy phong trào có
phát triển hay không phần lớn là do đội ngũ cán bộ này “Cán bộ nào thì
phong trào ấy”. Vì thế năng lực, phẩm chất, uy tín và mọi hoạt động của đội
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ngũ này phải phản ánh trung thành ý chí, nguyện vọng, quyền lợi thiết thân
của quần chúng. Có như vậy, phong trào xây dựng đời sống văn hoá cở sở
mới đủ cơ sở thực tế để thâm nhập vào đời sống tinh thần của mọi người dân;
trở thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân.
Vì thế, phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho hệ thống tổ chức
văn hoá thông tin cơ sở, có cơ chế, chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ
trong hệ thống này.
Hiện nay Nhà nước đã định biên cán bộ chuyên trách văn hoá - xã hội
ở xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, trên thực tế, cán bộ phụ trách văn hoá ở
nhiều nơi vẫn phải kiêm nhiệm một số việc khác. Theo chúng tôi, cần tránh
kiêm nhiệm, vì công tác văn hoá xã hội ở xã rất nhiều việc, trong đó, một bộ
phận lớn là “việc không tên”, nếu kiêm nhiệm thì cán bộ văn hoá không thể
toàn tâm, toàn ý với công việc của mình.
Đối với xã, làng, khu phố hiện nay không có cán bộ chuyên trách, song
cần vận dụng linh hoạt để mỗi thôn, làng, khu phố luôn có người am hiểu,
nhiệt tình với công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Thành phần Ban chỉ
đạo xây dựng Làng văn hoá, Khu phố văn hóa rất cần thiết phải đảm bảo cơ
cấu, nhưng cũng không nên quá nặng nề về cơ cấu, nếu không sẽ làm giảm
vai trò, hiệu quả của Ban chỉ đạo xây dựng Làng văn hoá, Khu phố văn hóa.
Để Ban này hoạt động có hiệu quả, ở từng địa bàn dân cư cần chú trọng vận
động mời thêm một số người có uy tín trong xã, làng, khu phố tích cực làm
nòng cốt cho phong trào (như thầy cô giáo, các cựu chiến binh, cán bộ hưu
trí, văn nghệ sĩ, những người lớn tuổi, trưởng tộc..)
Cần tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ văn hoá cho các cán bộ
văn hoá của các xã, phường, thị trấn hàng năm; đồng thời có kế hoạch bổ
sung đội ngũ lâu dài. Không giải quyết được vấn đề này thì các hoạt động văn
hoá ở xã, phường, khu phố sẽ kém hiệu quả, không phát huy được khả năng
của quần chúng nhân dân trong hoạt động văn hoá, thể thao.
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Đối với cán bộ văn hoá xã, phường, làng, khu phố cần phải có kế
hoạch cho đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, sắp xếp bố trí hợp lý, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được chú trọng đúng mức như tổ
chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hoá thông tin cho các cán bộ
là uỷ viên văn hoá làng, khu phố, xã, phường của thành phố.
Vấn đề đào tạo cán bộ quản lý văn hoá có đủ phẩm chất đạo đức, năng
lực chuyên môn nghiệp vụ là một vấn đề cấp thiết. Vì vậy, cần tăng cường
công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao trình độ năng lực hoạt
động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hoá xã, phường, khu phố.
Đào tạo và bồi dưỡng hạt nhân cho phong trào cơ sở:
Trong thời đại hiện nay, nguồn gốc của sự giàu có không chỉ là nguồn
tài nguyên thiên nhiên, vốn, kỹ thuật mà yếu tố ngày càng quan trọng và
quyết định là nguồn lực con người. Tiềm năng nằm trong văn hóa, trong trí
tuệ, đạo đức, tâm hồn, nhân cách, lối sông, ý chí, tài năng của mỗi cá nhân
và cộng đồng. Chung quy tài nguyên quý nhất, vốn quý nhất là con người.
Con người Việt Nam là sự kết tinh của nền văn hóa Việt Nam. Vì vậy trong
quá trình xây dụng nền văn hóa Việt Nam cũng chính là quá trình góp phần
quan trọng thực hiện chiến lược con người, xây dựng và phát huy nguồn lực
con người, con người - nguồn nội sinh quan trọng của sự phát triển. Đây là
khâu trung tâm của sự nghiệp xây dựng nền tảng tinh thần, tiềm lực văn hóa
xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Những hạt nhân là yếu tố quan trọng trong việc hoạt động văn hóa ở cơ
sở. Vì thế UBND thành phố Hải Dương, các cấp ủy Đảng chính quyền cần
có những chính sách đào tạo bồi dưỡng theo định kỳ cho họ. Có chính sách
khuyến khích bằng vật chất cho tác giả, tác phẩm nghệ thuật có giá trị về nội
dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao. Các diễn viên, nhạc công, vận

85
động viên... có chính sách đãi ngộ khi tập luyện và khen thưởng bằng vật
chất cũng như tinh thân khi tham gia thi đấu, hội thao, hội diễn đạt thành tích
cao. Họ là nòng cốt trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể
thao ở cơ sở. Lấy quần chúng phục vụ quần chúng, họ vừa là chủ thể sáng
tạo văn hóa, vừa là chủ thể tiêu thụ văn hóa.
Thường xuyên mở các lớp năng khiếu, nhằm tìm ra những tài năng trẻ
để từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưõng nhằm có đội ngũ kế cận phục vụ cho
phong trào cơ sở.
3.3.1.3. Nâng cao nhận thức về vai trò của văn hoá và công tác quản lý
văn hoá
Việc đầu tiên là phải làm tốt công tác tuyên truyền để giúp cán bộ
và nhân dân thành phố nâng cao nhận thức, mục đích, ý nghĩa, vai trò
của việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, để mọi người dân thấy
được vai trò của văn hoá đối với đời sống xã hội nói chung với người
dân nói riêng, khẳng định văn hoá là nền tảng tinh thần – là mục tiêu
động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Công tác tuyên truyền phải
tiến hành bằng nhiều hình thức, thường xuyên, liên tục để văn hoá thấm
sâu vào mỗi người dân, để người dân thực sự tích cực chủ động thực
hiện quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng đời sống văn hoá và
coi đây là trách nhiệm của mỗi người.
Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tạo điều kiện cho văn hoá phát
triển, giải quyết tốt mối quan hệ giữa văn hoá và kinh tế. Phát triển văn hoá
phải gắn với phát triển kinh tế. Trong phát triển kinh tế có văn hoá để làm
nền tảng và là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững,
từ đó tạo ra nguồn lực để xây dựng đời sống văn hoá tiên tiến.
Không thể tách rời sự đầu tư phát triển kinh tế với đầu tư xây dựng
nền tảng văn hoá xã hội. Mục tiêu xây dựng đời sống văn hoá cơ sở là một
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trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cần phê phán
những quan điểm thiển cận và lệch lạc khi xem văn hoá chỉ như là hoạt
động tiêu khiển, mua vui hoặc chỉ là cờ, đèn, kèn, trống, hoặc cách hiểu
văn hoá tách rời kinh tế, thậm chí phải ăn theo và lệ thuộc vào kinh tế.
Con người hôm nay phải có tầm nhìn, tầm hiểu thế giới, không thể
bản vị hẹp hòi; người ta không chỉ biết sống tốt trong lòng đồng bào của
mình mà còn phải sống tốt giữa lòng nhân loại, tức là ứng đối thấu tình đạt
lý với rất nhiều những quan hệ đa phương quốc tế, đóng góp cho nhân loại
những gì đặc sắc nhất của chúng ta, vừa tiếp nhận, bổ sung để bản sắc văn
hoá Việt Nam ngày càng giàu đẹp.
Trong nền kinh tế thị trường, mở rộng hội nhập với khu vực và thế
giới văn hoá vừa là nhân tố thức đẩy tăng trưởng 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 CNH – HĐH, đưa đất nước ta tiến nhanh tới
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Cần 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 hoá cơ sở. Nếu như trước
đây chỉ đơn thuần xem hoạt động văn hoá là phúc lợi do nhà nước đem về
cho nhân dân, thì nay bên cạnh việc tiếp tục đưa văn hoá về cơ sở, vấn đề cốt
lõi là tạo môi trường, điều kiện để cơ sở tự sáng tạo, tổ chức và hưởng thụ.
Đây cũng chính là quan điểm xã hội hoá các hoạt động văn hoá.
3.3.2. Nhóm giải pháp về tổ chức các hoạt động
3.3.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền và phát huy vai trò của các đoàn
thể quần chúng.
* Tuyên truyền vận động
Nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hoá
ở tỉnh Hải Dương nói chung và thành phố Hải Dương nói riêng trong những
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năm tiếp theo, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cần được chú trọng.
Đây là khâu hết sức quan trọng trong suốt quá trình triển khai thực hiện, tác
động tới các cấp, các ngành, mọi người dân, mọi gia đình, xã, phường, thị
trấn, khối phố và các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang... về
mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng đời sống văn hoá hiện nay, từ đó để
mọi người tự nguyện và có trách nhiệm tham gia các phong trào xây dựng
văn hoá.
Tích cực vận động, tuyên truyền về nội dung ý nghĩa và tầm quan trọng
của công tác xây dựng đời sống văn hoá mà cụ thể là: Quán triệt Nghị quyết
Trung ương 5 (khóa VIII), Chỉ thị số: 27-CT/TW, Chỉ thị số: 14-CT/TTg, Chỉ
thị số: 21/1998/CT-TTg… tuyên truyền thực hiện các nội dung phong trào
xây dựng văn hoá như: Gương người tốt, việc tốt, gia đình văn hoá, làng
văn hoá, cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá, toàn dân đoàn kết xây dựng
cuộc sống mới ở khu dân cư, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại và đẩy mạnh phong trào học tập, lao động sáng tạo trên địa bàn
thành phố Hải Dương.
* Phát huy vai trò tích cực của quần chúng
- Khai thác ý thức tự trọng, tự cường của gia đình truyền thống, gia
đình cách mạng, tạo nếp ăn, nếp ở, mối quan hệ, làng xóm và xã hội ngày
một tốt hơn.
- Từng bước nâng cao trình độ dân trí, cải thiện đời sống vật chất tinh
thần cho mỗi gia đình, động viên khích lệ các gia đình tích cực lao động sản
xuất, khuyến khích làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống tuân thủ theo
Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.
- Dùng dư luận xã hội điều chỉnh các hành vi cá nhân, gây tâm lý xã hội
một cách rộng rãi, mạnh mẽ trong việc phê phán những hành vi tiêu cực của xã
hội hiện nay và ca ngợi những nét đẹp truyền thống của con người trong xã
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hội. Phát huy vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Đoàn
Thanh niên, Hội VHNT tỉnh, Hội Người cao tuổi... làm nòng cốt trong quá
trình thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hoá ở thành phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương.
Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được thực hiện thường xuyên, liên
tục bằng nhiều hình thức như: 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 và dòng họ.
Nhìn chung công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng đời
sống văn hoá ở thành phố còn hạn chế, như các hình thức tuyên truyền, giáo
dục chưa phong phú và sáng tạo. Đặc biệt đối với những địa bàn dân cư ven
vùng thành phố không tập trung, trình độ dân trí có sự chênh lệch, do vậy việc
tiếp thu đầy đủ các thông tin về công tác xây dựng đời sống văn hoá để đáp
ứng vào điều kiện thực tế là rất khó, như việc vận động người dân từ bỏ các
thói quen trong sinh hoạt, các phong tục, tập quán đã ăn sâu bám rễ lâu đời.
Để công tác vận động, tuyên truyền có hiệu quả thì trước hết là tập
trung đội ngũ cán bộ Đảng viên, các thành viên Ban chỉ đạo và các đoàn thể
trong các xã, phường, thị trấn, nêu cao vai trò của người cao tuổi nhất,
Trưởng khu phố gương mẫu thực hiện xây dựng đời sống văn hoá trước, nhất
là việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hoá và từ hiệu
quả thực tế đạt được các gia đình khác sẽ học tập và làm theo. Đồng 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, làng văn hoá vào các buổi
sinh hoạt thôn, sinh hoạt các chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên... đó là kênh
tuyên truyền thiết thực và đem lại hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền, giáo
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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.
Vận động mọi người có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những quy
định chung trong quy ước khu phố văn hóa, 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.
3.3.2.2. Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới hoạt động văn hoá từ
thành phố đến xã, phường
* Quan điểm xây dựng mạng lưới
Hệ thống mạng lưới quản lý hoạt động văn hóa thông tin từ thành phố
đến xã là công cụ tuyên truyền, vận động sắc bén, sâu rộng tại cơ sở của
Đảng và Nhà nước, đồng thời là nơi hưởng thụ, sáng tạo và bảo tồn phát huy
bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.
Việc củng cố, xây dựng và hoàn thiện mạng lưới quản lý hoạt động văn
hóa thông tin từ thành phố đến xã, phường, thị trấn phải đồng bộ, các nhà văn
hóa phải bền đẹp, có kiến trúc phù hợp với từng cơ sở và được xây dựng ở vị
trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt văn hóa công cộng. Đầu tư cơ sở vật
chất, trang thiết bị phải đi đôi với tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ và cơ
chế quản lý, đảm bảo nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, có hiệu quả
theo đúng định hướng của Nhà nước.
Nhà nước tạo điều kiện để thực hiện xã hội hóa đối với việc xây dựng
và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Các thiết chế do nhà nước trực
tiếp quản lý phải được tăng cường đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và thực
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hiện chế độ tự chủ tài chính để thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, chỉ đạo.
Các thiết chế văn hóa xã, phường, thị trấn phải được huy động từ nhiều nguồn
vốn đóng góp của nhân dân (cơ quan, đơn vị, gia đình, cá nhân) và thực hiện
chế độ tự quản, đối với các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở ở vùng sâu, vùng
xa nhà nước xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng đầu tư ban đầu.
Tăng cường quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
và đề cao trách nhiệm các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã
hội đối với việc xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới quản lý hoạt động
văn hóa thông tin cơ sở.
* Nội dung củng cố và hoàn thiện mạng lưới quản lý hoạt động thông
tin từ thành phố đến các xã, phường.
- Củng cố và hoàn thiện Trung tâm văn hóa thông tin cấp thành phố
Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Công trình văn hóa tiêu biểu của thành phố
thể hiện bản sắc dân tộc của vùng, miền trong kiến trúc xây dựng. Yêu cầu xây
dựng ở khu trung tâm thành phố, quy hoạch đất sử dụng 3000m2 trở lên.
Tổ chức bộ máy: Ban lãnh đạo gồm Giám đốc và các Phó giám đốc;
các phòng hoặc tổ nghiệp vụ về văn hóa thông tin, tổ, đội thông tin lưu động
cấp thành phố.
- Củng cố và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở ở
xã, phường theo các tiêu chí sau:
Cơ sở vật chất: Công trình văn hóa tiêu biểu của xã, phường yêu cầu ở
trung tâm xã, phường quy hoạch đất sử dụng 1000m2 trở lên.
Tổ chức các bộ: Bộ phận văn xã gồm 1 cán bộ văn hóa hưởng 1 định
xuất lương, cùng Ban chủ nhiệm là thành viên của các đoàn thể quần chúng
có khả năng và yêu thích hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng.
- Nhà văn hóa xã, khu phố
Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Bao gồm nhà sinh hoạt đa chức năng, sân
chơi và các trang thiết bị. Nhà sinh hoạt đa chức năng có diện tích tối thiểu
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80m2 trở lên và sân chơi thể thao có diện tích từ 300m2 trở lên, quy hoạch đất
sử dụng từ 400m2 trở lên.
Về kiến trúc đảm bảo nhà làm việc đa năng gồm phòng họp kiêm hội
trường, nhà làm việc đủ chỗ hội họp của xã, phường, khu phố, sân khấu nhỏ để
biểu diễn văn nghệ hoặc làm kỳ đài cho các hội nghị đại biểu, phòng truyền thanh,
thư viện…
Cơ chế và kinh phí tổ chức hoạt động: Nhà văn hóa xã, phường, khu
phố hoạt động theo cơ chế tự quản do trưởng thôn, khu phố quản lý hoặc do
nhân dân tín nhiệm bầu người chịu trách nhiệm, phối hợp với các tổ chức,
đoàn thể để quản lý và tổ chức hoạt động; lực lượng họat động nòng cốt là tổ
phụ trách đội văn nghệ, đội thể thao, các câu lạc bộ.
3.3.2.3. Đổi mới công tác quản lý của nhà nước đối với xây dựng đời sống
văn hoá ở cơ sở
- Về quy trình quản lý: Các địa phương thực hiện đúng sự chỉ đạo của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi UBND tỉnh căn cứ vào Nghị quyết
của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố và xuất
phát từ điều kiện cụ thể của mình đã xin chủ trương của UBND tỉnh về triển
khai chỉ đạo phong trào. Phong trào được xây dựng có sự tham mưu của Sở
VHTT&DL, chỉ đạo của Phòng Văn hóa và Thông tin và đóng góp ý kiến của
các ban ngành, đoàn thể ở địa phương.
- Về tổ chức triển khai thực hiện: Các xã, phường, cần kiện toàn Ban 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. Tổ chức lễ phát động với quy mô, hình
thức như một ngày hội trong toàn huyện 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 địa
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phương 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 xã, phường.
Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phải thực sự đổi mới theo
hướng: mục tiêu rõ, nhiệm vụ rõ, phối hợp và phát huy tốt vai trò của từng tổ
chức thành viên bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sát
cơ sở cộng đồng dân cư. Nắm vững đường lối chủ trương của đảng, hiểu rõ
nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần bảo vệ đường lối chủ trương
chính sách của Đảng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Đổi 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 cấp, các ngành, đoàn thể 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 xã, phường,
các khu phố, các tổ chức, đơn vị tạo động lực mạnh mẽ nâng cao chất lượng
hiệu quả.
Đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp công tác
giữa UBMTTQ với HĐND, UBND, các tổ chức thành viên, các ngành đảm
bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
3.3.2.4. Hoàn thiện và phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa trên địa bàn
cơ sở
Thiết chế văn hóa là một tổ chức văn hóa có kết cấu chặt chẽ. Năm
1998, Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa của Đảng đã nhận định:
“một trọng những thiết chế văn hóa (nhà văn hóa, CLB, bảo tàng, thư viện...)
gần đây đã có những phương thức mới hoạt động có hiệu quả”. Thực tiễn
những năm đổi mới cho thấy việc xây dựng các thiết chế văn hóa là một nhu
cầu tự nhiên của nhân dản. Bởi thiết chế văn hóa trước hết là để phục vụ nhân
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dân, đáp ứng nhu cầu văn hóa tại chỗ của nhân dân. Sau nữa là thông qua
thiết chế văn hóa chính quyền cơ sở đưa các chủ trương chính sách của Đảng,
Nhà nước tới nhân dân. Nhờ có thiết chế văn hóa của nhà nước, của tập thể sẽ
tạo điều kiện, cơ hội cho người dân đến tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn
hóa. Muốn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trước hết phải có cơ sở vật chất,
trang thiết bị phục vụ cho hoạt động, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn
cao, được đào tạo cơ bản.
Cùng với sự đổi mới của đất nước thành phố Hải Dương từng bước phát
triển cơ sở hạ tầng kinh tế - văn hóa như hệ thống đường giao thông, trạm y
tế, trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước được đầu tư phát triển. Riêng về
cơ sở hạ tầng cho hoạt động văn hóa, cụ thể là các thiết chế văn hóa đã được
nâng cao. Tuy nhiên đó mới chỉ là bước đầu và chưa được đầu tư xây đựng
đầy đủ từ bên trong mà chưa đi vào hoạt động có hiệu quả.
Các thư viện cấp xã, phường hoạt động chưa mạnh. Chủ yếu là thư viện
thành phố là hoạt động thường xuyên và có đông độc giả.
Để các thiết chế văn hóa ở thành phố Hải Dương đi vào hoạt động có
hiệu quả, trước hết các cấp lãnh đạo thành phố Hải Dương phải đảm bảo tỉ
trọng chi ngân sách cho văn hóa, không điều chỉnh, cắt xén cho các lĩnh vực
hoạt động khác, khuyến khích các địa phương tăng thêm nguồn đầu tư cho
các thiết chế văn hóa. Ưu tiên hợp lý cho việc xây dựng cơ sở vật chất, kỹ
thuật, trong đó một số mặt phải được hiện đại hóa để phù hợp với thời đại
mới, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ và cơ sở vật chất như tăng
âm, loa đài, nhạc cụ, bóng lưới, sân bãi, sách báo...
Xây dựng cơ sở vật chất cho các thiết chế văn hóa không nhất thiết phải chờ
đợi kinh phí đưa xuống mà còn có sự vận động đóng góp của quần chúng nhân
dân cũng như các cơ quan, xí nghiệp... đóng trên địa bàn. Đó cũng là một chủ
trương lớn của Đảng và nhà nước ta là “Nhà nước và nhân dân cũng làm”.
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Ngày nay trước sự lớn mạnh của các phương tiện nghe nhìn, công tác
văn hóa Thành phố cần hướng dẫn các cơ sở thông qua các thiết chế văn hóa
để phát triển văn hóa đọc. Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thư viện
công cộng, phong trào đọc sách báo, tủ sách gia đình... Hàng năm tổ chức các
cuộc thi đọc sách trong thanh, thiếu niên trong dịp hè, cổ động các phong trào
đọc sách trong các tầng lớp nhân dân.
Công tác văn hóa cần tận dụng tối đa những thiết chế văn hóa ở cấp
phường, xã, thôn, khu trên toàn thành phố để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn
hóa của các tầng lớp nhân dân.
Chính quvền địa phương phải luôn xác định rõ vai trò của văn hóa là
động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đời sống văn hóa tinh thần là
một bộ phận khăng khít không thể thiếu được trong đời sống kinh tế xã hội.
Vì vậy cần phải quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất cho một thiết chế văn hóa
hoàn chỉnh để nó thực sự đảm bảo môi trường hoạt động văn hóa thu hút
được đông đảo các tầng lớp nhân dân đến tham gia hoạt động rỗi, hoạt động
giải tri sáng tạo.
3.3.3.2. Xã hội hóa hoạt động văn hóa
Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị ở địa phương cần nhận thức đúng đắn,
tập trung trí tuệ để từng bước phát huy nhân tài, vật lực của mọi tầng lớp
nhân dân trong xã hội để xây dựng và phát triển văn hóa…
Cùng với phát triển kinh tế, cần phải đặc biệt quan tâm giải quyết
những vấn đề xã hội. Cải thiện các điều kiện về ăn ở đi lại, học tập và chữa
bệnh, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật cho quần chúng nhân dân.
Phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các ngành học, bồi
dưỡng nhân tài. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực xã
hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở tất cả các ngành học, bồi
dưỡng nhân tài. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực xã
hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Tiến tới phổ cập giáo dục ở các cấp học.
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Phát triển sâu rộng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Đẩy
mạnh phong trào xây dựng nếp sống mới và gia đình văn hóa mới, bài trừ các
tập tục lạc hậu, chống mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội trong quần chúng
nhân dân. Củng cố, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các nhà
văn hóa, câu lạc bộ... ở các cơ sở.
Đẩy mạnh phong trào hoạt động thể dục, thể thao ở cơ sở. Tạo không
gian vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao ở từng làng, từng khu phố.
Phát huy tính tự quản của nhân dân, họ vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa vừa là
chủ thể tiêu thụ và hưởng thụ văn hóa.
Việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là trách nhiệm của toàn xã hội.
Vì vậy muốn thực hiện có hiệu quả cần phải huy động và biết kết hợp sức
mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội như: Hội Phụ nữ,
Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên.
Tạo cơ chế đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa các hoạt động văn
hóa. Khuyến khích các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các thành phần kinh tế
trong thành phố Hải Dương tham gia các hoạt động văn hóa, phát triển dịch
vụ văn hóa.
Chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
đầu tư vào các cơ sở dịch vụ văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa
ngày càng đa dạng của nhân dân.
Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hải Dương cần tham mưu cho
các chính quyền ở cấp cơ sở hướng dẫn xã hội hóa hoạt động văn hóa phát
triển đúng hướng, có cơ chế tăng nguồn chi cho các phong trào văn hóa, chấn
chỉnh khuynh hướng “thương mại hóa”, làm giàu bằng mọi giá, khuynh
hướng truyền bá những sản phẩm phi văn hóa gây độc hại, ảnh hưởng đến
thuần phong mĩ tục của dân tộc.
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3.3.3. Nhóm giải pháp bảo tồn và phát huy
3.3.3.1. Kế thừa về phát triển các di sản văn hóa truyền thống
Dân tộc ta có hàng ngàn năm lịch sử văn hóa, nó được biểu hiện ở
những di sản văn hóa vô cùng quý giá, đó là những giá trị văn hóa vật thể và
phi vật thể. Nó thể hiện qua phong tục, tập quán, lễ hội, ngôn ngữ, những loại
hình nghệ thuật truyền thống... SỰ CẦN cù và sáng tạo trong lao động sản xuất
cũng như đoàn kết anh dũng chiến đấu để bảo vệ quê hương đất nước. Những
phẩm chất, tinh thần quý báu ấy được truyền từ đời này qua đời khác. Nó là
mạch chảy xuyên suốt và vô tận từ quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu: “Xây dựng nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và nâng cao hoạt động văn hóa
cơ sở, nâng cao hoạt động văn hóa thì điều cốt lõi là phải quan tâm đầu tư xây
dựng bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống. Chúng ta muốn phát triển,
chúng ta phải hội nhập nhưng không có nghĩa là chúng ta đánh mất mình, vì
thế chúng ta hòa nhập mà không hòa tan.
Thành phố Hải Dương là một huyện có bề dày truyền thống văn hóa
mang đặc trưng văn hóa của vùng đông bằng châu thổ sông Hồng. Nơi đây
còn được biết đến với làn điệu Chèo, múa rối nước, ca dao, hò vè...
Thành phố Hải Dương còn có khá nhiều di tích lịch sử văn hóa: Đình,
Đền, Chùa Sượt ; Đình, Đền, Chùa Bảo Sài , Đình Đồng Niên Đình Ngọc
Uyên, chùa Đông Thuần, Chùa Đống Cao, đình Đinh Văn Tả... Bên cạnh đó
còn có rất nhiều lễ hội làng đã thu hút rất đông sự tham gia của nhân dân
quanh vùng chứ không chỉ diễn ra ở phạm vi làng...
Đây là những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị được ông
cha ta lưu truyền từ đời này qua đời khác. Ngày nay lễ hội là món ăn tinh
thần không thể thiếu trong đòi sống xã hội của người dân. Đây là nơi con
người giải tỏa tâm linh, vui chơi giải trí, lễ hội là dịp giao lưu văn hóa giữa

97
các vùng, nó thức tỉnh tâm lý cộng đồng của mỗi người, nhờ đó đạt đến sự
liên kết xã hội.
Đến với lễ hội con người cảm thấy mình đã thoát khỏi sự nhàm chán
của cuộc sống thường ngày, những căng thẳng mệt nhọc để vào một không
gian linh thiêng và đạt sự thanh thản cho tâm hồn.
Vì vậy việc khôi phục và giữ gìn các lễ hội là việc không thể không
làm đối với cán bộ văn hóa ở mỗi địa phương. Nó có tác dụng giáo dục
truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và giáo dục tư tưởng bảo quản, tôn
tạo, biết quý trọng những thành quả, công trình văn hóa xa xưa của ông cha
để lại. Lễ hội là nơi sinh hoạt văn hóa lành mạnh của quần chúng nhân dân,
làm cho con người luôn hướng thiện và tự vươn lên để hoàn thiện mình trong
thế giới tâm hồn.
Ngoài việc thực hiện các quy định, quy chế của nhà nước về mở lễ hội,
cũng như việc bảo quản, sử dụng di tích lịch sử, danh thắng cần phải được
nghiên cứu hoàn thiện quy ước trên cơ sở các quy ước, hương ước tiến bộ
được lưu truyền trong làng xã thông qua các hội, đình, đền, chùa của cư dân
địa phương, gắn với nội dung văn hóa để giáo dục đạo đức, thẩm mỹ và nếp
sống văn hóa tạo cho hoạt động lễ hội là một hoạt động văn hóa bổ ích góp
phần nâng cao đời sống văn hóa của đông đảo quần chúng nhân dân.
Quan tâm giữ gìn cảnh quan văn hóa mang nét riêng của đồng bằng
sông Hồng giữ gìn các lễ hội, các loại hình văn nghệ dân gian tuyên truyền
cho người dân xóa bỏ hủ tục, chống mê tín dị đoan.
Tổ chức trọng thể các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức các cuộc thi tìm
hiểu truyền thống văn hóa của dân tộc, thực hiện tốt các công tác: “đền ơn
đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”.
Qua lễ hội, các di tích lịch sử văn hóa giúp giới trẻ hiện nay hiểu rõ
thêm về lịch sử cũng như truyền thống, phong tục tập quán của ông cha mình,
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xây dựng mối liên kết cũng như kết cấu cộng đồng ngày càng chặt chẽ. Tăng
cường hoạt động giao lưu giữa các vùng thông qua lễ hội nhằm trao đổi kinh
nghiệm để nâng cao hiệu quả trong hoạt động.
Để có thểbảo tồn, kế thừa và phát huy nhũng giá trị văn hóa của thành
phố Hải Dương thì công tác văn hóa cơ sở cần thực hiện một số nhiệm vụ cụ
thể sau:
Kiểm kê, đánh giá các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lập báo cáo

-

gửi cơ quan chuyên môn cấp trên hướng dẫn địa phương lập hồ sơ để nhà
nước xem xét, công nhận những di sản văn hóa có giá trị.
Cán bộ văn hóa huyện cần tham mưu với chính quyền cơ sở hướng

-

dẫn nhân dân ở những nơi có di sản văn hóa được nhà nước cấp bằng công
nhận tổ chức lễ đón bằng vui tươi, tiết kiệm nâng cao lòng tự hào ý thức giữ
gìn, bảo vệ di sản văn hóa.
Hướng dẫn các nơi thờ tự, các công trình tín ngưỡng, tôn giáo thực

-

hiện nêp sống văn minh trong hành lễ, tổ chức lễ hội và xây dựng cảnh quan
sạch, đẹp, an toàn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thường xuyên,
liên tục để cán bộ, nhân dân hiểu đúng giá trị của các di sản văn hóa ở các địa
phương. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn gi sản văn hóa quê
hương.
Tiểu kết
Công tác xây dựng ĐSVH ở thành phố Hải Dương trong những năm
tiếp theo, được đặt trong bối cảnh chung của đất nước. Đó là, nền kinh tế
nước ta duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ sau suy thoái kinh tế thế giới và quan
điểm của Đảng, Nhà nước ta về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng ĐSVH. Bên
cạnh đó còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể ở
thành phố Hải Dương đang có sự biến đổi sâu sắc.
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Cùng với công cuộc đổi mới của đất nước nói chung thành phố Hải
Dương nói riêng đang yêu cầu hoạt động văn hóa phát triển song song với
sự phát triển kinh tế. Cùng với sự phát triển cao của nền sản xuất, đời
sống mọi mặt của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Vì vậy
việc tìm giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây
dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương là một
việc hết sức cần thiết với 2 nhóm giải pháp đó là: Nhóm giải pháp về cơ
chế chính sách; Nhóm giải pháp về tổ chức các hoạt động … Đó là những
nhóm giải pháp trọng tâm có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao đời
sống văn hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Thực hiện phương hướng và các mục tiêu mà thành phố Hải
Dương đã đề ra, cần có một hệ thống các giải pháp nhằm không ngừng
nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn. Hệ
thống các giải pháp này, không chỉ tập trung vào một lĩnh vực, một khía
cạnh hay chỉ giải quyết các tồn tại trước mắt mà nó phải đảm bảo tính
toàn diện, tác động đến tất cả các yếu tố cơ bản của công tác xây dựng
đời sống văn hóa.
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KẾT LUẬN
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động
lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Văn hóa tác động tới từng người
dân, từng gia đình, từng không gian lao động hay không gian sinh hoạt cộng
đồng. Chính vì vậy, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những chủ
trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát
triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho sự
nghiệp đổi mới đất nước. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở sẽ góp phần tạo
nên môi trường văn hóa lành mạnh để hạn chế các tiêu cực của nền kinh tế
thị trường, tạo động lực để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước. Luận văn đã làm rõ những vấn đề về lý luận liên quan đến đời
sống văn hóa cơ sở, đây là cơ sở quan trọng để tác giả tiến hành đi nghiên
cứu, phân tích thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn
phường thành phố Hải Dương
Qua việc trình bày nội dung ở các chương trên, có thể nói quản lý xây
dựng đời sống văn hóa cơ sở ở thành phố Hải Dương là vấn đề rất rộng, bao
trùm tất cả các mặt của đời sống xã hội. Ngày nay, văn hóa là nền tảng tinh
thần, vừa là động lực vừa là mục tiêu thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Văn
hóa tác động trực tiếp tới từng người dân, gia đình trên địa bàn cư trú, từng
không gian lao động hay không gian sinh hoạt cộng đồng.
Xuất phát từ nhận thức: Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, quan tâm
đến sự phát triển của văn hóa là quan tâm đến phát triển con người, vì con
người để xây dựng xã hội phát triển toàn diện, từ nhiều năm nay, dưới sự chỉ
đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp và
sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất cùng vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể,
cùng với ngành văn hóa đã coi trọng triển khai các hoạt động xây dựng đời
sống văn hóa ở cơ sở. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai kịp thời,

101
góp phần tích cực nâng cao nhận thức của nhân dân. Các giá trị văn hóa của
địa phương được bản tồn và phát huy. Các hoạt động TDTT, vui chơi giải trí
được phát triển rộng khắp... Cùng với đó là phong trào xây dựng “Khu phố văn
hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, bảo vệ và tôn tạo các di
tích lịch sử văn hóa; tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa; quản lý các hình
thức sinh hoạt văn hóa mới. Với đặc trưng một vùng quê giàu truyền thống,
công tác quản lý xây dựng đời sống văn hóa ở thành phố Hải Dương vừa mang
những nét chung của tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ, lại có những nét mang sắc
thái riêng của vùng đất Thành Đông xưa. Thành phố Hải Dương đã kiên trì
định hướng xây dựng mô hình khu phố văn hóa, lấy gia đình văn hóa làm hạt
nhân. Thực tế, đến nay đã khẳng định mô hình gia đình văn hóa được xem như
một cấu trúc văn hóa có độ bền vững, gắn kết và phát huy sức mạnh của gia
đình trong cộng đồng dân cư.
Trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, đẩy mạnh CNH – HĐH, hội nhập quốc tế, nhiều vấn đề về tổ chức,
quản lý chỉ đạo các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cần tiếp tục
được nghiên cứu điều chỉnh, có cái nhìn sát thực hơn trong cách đưa ra hướng
giải quyết. Nói một cách khác, phải dựa vào đặc điểm của các xã trong điều
kiện đang chịu tác động mạnh mẽ của công nghiệp hóa, đô thị hóa, để nâng
cao năng lực quản lý, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu
cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của người dân, động viên nhân dân tích
cực chủ động cùng tham gia vào thực hiện mục tiêu ”Xây dựng và phát triển
văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.
Trong những năm qua, thành phố Hải Dương đã tích cực chỉ đạo triển
khai cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa mà trực tiếp là xây dựng nếp
sống văn hóa, xây dựng gia đình, khu phố văn hóa trên địa bàn toàn thành
phố, với sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng từ
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thành phố tới cơ sở, gắn nội dung cuộc vận động với các phong trào toàn dân
đoàn kết xây dựng ở khu dân cư, phong trào xây dựng đô thị mới, phong trào
an ninh khu phố... và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ chung
trong mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc
phòng của thành phố Hải Dương.
Công tác quản lý hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là động
lực phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội ở địa phương, nâng cao nhận thức
cho người dân trong việc giữ gìn các thuần phong mỹ tục, giá trị đạo đức, bản
sắc văn hóa dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công
bằng, văn minh.
Những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng ĐSVH ở thành phố
Hải Dương đã góp phần tích cực nhu cầu tham gia các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, TDTT, vui chơi giải trí của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc
hình thành nếp sống văn minh và hình thành các giá trị văn hóa mới trong cộng
đồng dân cư. Công tác xây dựng ĐSVH trên địa bàn đã cụ thể hóa được vai trò
nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội ở địa phương.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác xây dựng ĐSVH ở thành
phố Hải Dương còn bộc lộ những tồn tại, cần được khắc phục: trong công tác
thường chú ý hơn đến các hoạt động mang tính chất bề nổi mà lơ là các hoạt
động mang tính chiều sâu; trong hoạt đọng văn hóa, văn nghệ quần chúng
chưa phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân, còn bộc lộ tư tưởng
chạy theo thành tích; công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa còn hạn chế,
chưa khai thác được thế mạnh của địa phương...
Thực hiện các phương hướng và mục tiêu đã đề ra, cần có một hệ
thống các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng
ĐSVH trên địa bàn thành phố Hải Dương. Hệ thống các giải pháp này không
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chỉ tập trung vào một lĩnh vực, một kía cạnh hay chỉ giải quyết các tồn tại
trước mắt mà nó phải đảm bảo tính toàn diện, lâu dài, tác động đến tất cả các
yếu tố cơ bản của công tác xây dựng ĐSVH.
Với phương hướng tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng ĐSVH, trên
cơ sở các giải pháp được triển khai, công tác xây dựng ĐSVH ở thành phố
Hải Dương sẽ thu được những kết quả cao hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn
nhu cầu tham gia các hoạt động sáng tạo và hưởng thụ các sản phẩm văn hóa
của nhân dân. ĐSVH của nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần ổn
định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng con người văn
hóa, cảnh quan văn hóa ở địa phương, góp phần quan trọng cho sự phát triển
– xã hội của tỉnh Hải Dương
Từ những thành tích đã đạt được, với những tiềm năng vốn có, bằng ý
chí, bằng nền văn hóa và truyền thống lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
thành phố Hải Dương đang vươn mình trỗi dậy viết tiếp những bài ca mới
trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ quê hương, luôn
xứng đáng với truyền thống lịch sử của một vùng đất văn hiến.
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Phụ lục 1
NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN
Stt
1

Họ và tên
Bùi Duy Nghĩa

Tuổi
56

Đơn vị công tác,
Nghề nghiệp
Phòng VHTT TP

2

Chức vụ

Khu dân
cư/phường

Trưởng Phòng
Phó phòng

Nguyễn Thị Hải Vân

45

Phòng VHTT TP

(phụ trách
phong trào
TDĐKXDĐSVH)

3

Trần Hoài An

49

Phòng VHTT TP

Cán bộ

4

Hà Hương Thanh

50

Sở VHTT và DL

Phó phòng

tỉnh
(phòng Nghiệp vụ)
5

Đỗ Thùy Dung

40

Sở VHTT và DL

Cán bộ theo dõi

tỉnh

phong trào

(Phòng Nếp sống,

TDĐKXDĐSVH

gia đình)
6

Trần Thúy Mai Vân

33

Phòng VHTT TP

Cán bộ

7

Nguyễn Thùy Trang

40

Phòng VHTT TP

Chủ tịch công
đoàn

8

9

Vũ Thị Hải Yến

Hoàng Thanh Mai

35

36

Phòng VHTT TP

Cán bộ theo dõi

(Phòng Nếp sống,

phong trào

gia đình)

TDĐKXDĐSVH

Phòng VHTT TP

Cán bộ

(Phòng nghiệp vụ)
10

Lương Hữu Hiệp

50

Sở VHTT và DL

Phó phòng

tỉnh
(Phòng lễ hội)
11

Nguyễn Mạnh Tuân

62

Cán bộ hưu trí

12

Đồng Thị Hải Hoàn

48

Hôi phụ nữ tỉnh

P. Tân Bình
Trưởng phòng

P. Thanh

VHXH

Bình
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13

Nguyễn Thị Trang

49

Công ty May 2

Công nhân

Hải Dương
14

Pham Thu Giang

45

Trường THCS

Ngũ Lão
Hiệu trưởng

Đặng Quốc Chinh
15

Bùi Thị Mỹ

55

Công ty in Hải

Nguyễn Thị Ngọc

52

Sở Nội vụ

Nhân viên

Nguyễn Văn Chung

Kế toán trưởng

Bùi Văn Nam

P. Quang
Trung

55

UBND phường

Trưởng ban VH

Trần Hưng Đạo
18

P. Thanh
Bình

Diệp
17

P. Lê Thanh
Nghị

Dương
16

P. Phạm

47

UBND phường

P. Trần
Hưng Đạo

Trưởng ban VH

P.Tân Bình

Phó GĐ

P. Quang

Tân Bình
19

20

Phùng Văn Tài
Vũ Thị Mai Hạnh

59

65

Trung tâm VHTT
tỉnh

Trung

Nội trợ

P. Tân Bình

[Nguồn: Tác giả lập, ngày 24/11/2016]
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Phụ lục 2
MỘT SỐ KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ VỀ PHONG TRÀO
XDĐSVH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
2.1. Kết quả tổng hợp làng, khu phố đạt chuẩn văn hóa
từ năm 2011 - 2015

STT

Năm

Số làng, khu phố

Tổng số làng,

Tổng số

Số làng

văn hóa được

khu phố chuẩn

làng,

khu phố

công nhận mới

văn hóa

khu phố

đăng ký

Số lượng %

mới

Số

%

lượng

1

2011

231

60

14

23,3%

160

69,2%

2

2012

231

50

14

28%

169

73,1%

3

2013

231

45

10

22,2%

180

78%

4

2014

231

40

11

27,5%

181

78,3%

5

2015

231

38

17

44,7%

186

80,5%

(Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hải Dương)
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2.2. Kết quả tổng hợp cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa
từ năm 2011 - 2015
Tổng

số

cơ

quan, đơn vị
Năm

S

đăng ký xây
dựng cơ quan

TT

văn hóa

Tổng số cơ quan đạt chuẩn văn hóa
Cấp cơ sở
Số

%

lượng

Cấp thành

Cấp tổng

phố

liên đoàn

Số

Số

%

lượng

%

lượng

1

2011

257

251

83,6

29

9,6

5

1,9

2

2012

257

252

84

25

8,3

5

1,9

3

2013

334

319

89,6

30

9,4

4

1,3

4

2014

387

335

83,7

25

7,4

2

0,65

5

2015

370

348

87,0

20

5,0

4

1,2

(Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hải Dương)
2.3 Kết quả tổng hợp số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa
từ năm 2011 - 2015
Tổng số

Số

Đạt

gia đình

đăng ký

tiêu chuẩn

2011

50.619

49.573

45.606

92 %

20

2

2012

51.881

49.723

47.601

95,7%

30

3

2013

52.521

50.326

48.720

96.8%

20

4

2014

52.868

51.520

48.500

94.1%

20

5

2015

53.052

51.956

49.586

95.4%

20

STT

Năm

1

Tỷ lệ

(Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hải Dương)

Số GĐVH
tiêu biểu
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Phụ lục 3
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
[Nguồn: Tác giả điều tra, tổng hợp tháng 12/ 2016 và tháng1/2017]
ĐÁNH GIÁ
TT
1

Phong trào

Rất
tốt

Phong trào Xây dựng 15%

Tốt

Bình
Không
thường
tốt

30%

50%

5%

40%

30%

5%

45%

25%

9%

27%

43%

18%

27%

43%

5%

51%

22%

10%

51%

15%

9%

41%

26%

0%

19%

55%

31%

GĐVH
2

Phong trào làng, khu dân 25%
cư văn hóa.

3

Hoạt động các thiết chế 21%
nhà văn hóa

4

Hoạt động thông tin tuyên 12%
truyền

5

Hoạt động VHVN quần 25%
chúng

6

Công tác triển khai và 19%
đăng ký gia đình văn hóa,
làng, khu dân cư văn hóa

7

Các tiêu chuẩn, tiêu chí 25%
đánh giá danh hiệu gia
đình văn hóa, làng, khu
dân cư văn hóa

8

Hoạt động thể dục, thể 33%
thao

9

Hoạt động thư viện

5%

Chưa
tiến
hành
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10

Hoạt động phong trào 39%

25%

23%

13%

42%

39%

5%

33%

52%

12%

40%

35%

15%

56%

21%

0%

50%

7%

3%

33%

6%

0%

24%

46%

5%

52%

15%

3%

47%

7%

6%

40%

40%

10%

TDĐKXDĐSVH
11

Công tác Tổ chức đám 14%
cưới trên địa bàn thành
phố

12

Công tác Tổ chức lễ hội 3%
trên địa bàn thành phố

13

Phong trào toàn dân đoàn 10%
kết chung tay xây dựng
nông thôn mới

14

Phong trào người tốt việc 23%
tốt

15

Phong trào xây dựng cơ 40%
quan,

đơn

vị,

doanh

nghiệp văn hóa
16

Phong trào công sở văn 61%
minh - sạch đẹp - an toàn;
đơn vị văn hóa.

17

Phong trào văn nghệ cấp 25%
xã, phường, thôn, KDC

18

Phong trào về công tác 30%
gia đình

19

Phong trào phụ nữ, phụ 40%
nữ giúp nhau làm kinh tế

20

Phong trào thanh niên và 10%
nhiều loại hình khác
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Phụ lục 4
MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN
Kính thưa ông (bà)!
Tôi là Đinh Thị Thu Mai, là học viên lớp cao học Quản lý Văn hóa
khóa 3, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Tôi đang nghiên cứu và tìm
hiểu đề tài về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Thành phố Hải Dương. Tôi
đề nghị Ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến của mình với những câu hỏi dưới
đây, mỗi câu hỏi có nhiều phương án trả lời khác nhau, phương án nào phù
hợp với suy nghĩ của mình xin ông (bà) đánh dấu X vào ô trống, hoặc điền
tiếp vào chỗ chấm. Những ý kiến của ông (bà) rất quan trọng với đề tài
nghiên cứu. Tôi xin cam đoan mọi thông tin của ông (bà) chỉ được sử dụng
cho mục đích nghiên cứu.
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông (bà)!
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên:………………………………………………………………
2. Giới tính (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Nam
Nữ
3.Tuổi:…………........................................................................................
4. Nghề nghiệp:……………………………………………………………
5. Trình độ học vấn: ………………………………………………………
Phổ thông
Cao đẳng
Sau đại học
Trung cấp
Đại học
6. Tham gia tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể:…………………………
7. Thuộc tổ dân phố số ……………………khu dân cư................................
phường.......................................................................................................
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Bảng phỏng vấn sâu [Nguồn: Tác giả lập, ngày 11/1/2017]

BẢNG PHỎNG VẤN
Câu 1: Ông (bà) đánh giá sao về vai trò của công tác xây dựng đời sống
văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Dương hiện nay?
Rất quan trọng
Bình thường
Quan trọng
Không quan trọng
Câu 2: Theo ông (bà) phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn
thành phố hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Không tốt
Câu 3: Ông (bà) cho ý kiến đánh giá của mình về kết quả hoạt động của
các thiết chế (thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, trung tâm văn
hóa - TDTT, câu lạc bộ…)
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Không tốt
Câu 4: Ông (bà) cho ý kiến đánh giá của mình về phong trào xây dựng
gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn thành phố hiện nay
như thế nào?
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Không tốt
Câu 5: Thành phố Hải Dương đã thực hiện các yêu cầu, quy định về việc
cưới, việc tang, lễ hội trong những năm gần đây như thế nào?
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Không tốt
Câu 6: Ông (bà) đánh giá như thế nào về công tác quản lý và bảo vệ di
tích trên địa bàn thành phố Hải Dương?
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Không tốt
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Câu 7: Ông (bà) cho ý kiến đánh giá của mình về các phong trào sau:
ĐÁNH GIÁ
STT

PHONG TRÀO

Rất
tốt

1

Phong trào toàn dân đoàn kết rèn
luyện thân thể theo gương Bác Hồ
vĩ đại.

2

Phong trào người tốt việc tốt

3

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp văn hóa

4

Phong trào công sở văn minh sạch đẹp - an toàn; đơn vị văn
hóa.

5

Phong trào văn nghệ cấp xã,
phường, thôn, KDC

6

Phong trào về công tác gia đình

7

Phong trào phụ nữ, phụ nữ giúp
nhau làm kinh tế

8

Phong trào thanh niên và nhiều
loại hình khác

Tốt

Bình

Không

thường

tốt

Câu 8: Ông (bà) cho ý kiến đánh giá công tác triển khai và đăng ký gia
đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa trên địa bàn thành phố.
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Không tốt
Câu 9: Ông (bà) cho ý kiến đánh về việc ban hành các tiêu chí, tiêu
chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa trên địa bàn
thành phố thực hiện như thế nào?
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Không tốt
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Câu 10: Ông (bà) cho ý kiến đánh giá về chất lượng công tác quản lý nhà
nước về xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố hiện nay như
thế nào?
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Không tốt
Câu 11: Theo ông (bà), nguyên nhân những hạn chế trong công tác quản
lý xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố hiện nay là gì?
MỨC ĐỘ
STT

NỘI DUNG

1

Công tác chỉ đạo triển khai thực
hiện Phong trào"TDĐKXDĐSVH"
ở các cấp tuy có buớc phát triển
nhưng chưa đồng đều

2

Phong trào "TDĐKXDĐSVH"
phát triển chưa thường xuyên,
chưa ổn định, có nơi phong trào
chưa có chiều sâu, sự phối hợp
giữa các ban ngành vẫn còn có
hạn chế, chưa đồng bộ.

3

Cấp ủy Đảng, chính quyền ở một
số cơ sở có lúc chưa thực sự quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào;
hoạt động của Ban chỉ đạo phong
trào ở một số cơ sở hoạt động
chưa thường xuyên.

4

Việc xây dựng các điển hình tiên
tiến chưa thật sự được quan tâm
đúng mức, xây dựng GĐVH, thôn,
bản, khu phố văn hóa có nơi chất

Đồng
ý

Không
đồng ý

Phân
vân

Không
biết
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lượng chưa cao.
5

Sự tham gia thực hiện phong trào
của các tầng lớp nhân dân nhất là ở
cơ sở chưa đồng đều, chưa có tính
tự giác, còn chậm ở một bộ phận
nhân dân, vai trò của trưởng thôn,
bản, khu phố, người cao tuổi... chưa
được phát huy triệt để...

6

Tác động và hiệu quả của phong
trào đến thực hiện các nhiệm vụ
chính trị, kinh tế, văn hóa của địa
phương còn hạn chế, chưa có sự
thuyết phục, phong trào có xu
hướng dàn trải, lệ thuộc vào kinh
tế, xã hội của từng địa phương,
chưa khai thác được nhân tố con
người trong quá trình thực hiện

7

Công tác kiểm tra giám sát và
phản biện xã hội chưa được
thường xuyên và hiệu quả chưa
cao.

8

Năng lực và phương pháp giải
quyết công việc của đội ngũ cán
bộ quản lý văn hóa và cán bộ
chuyên trách còn chưa cao

9

Kinh phí dành cho hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
còn hạn hẹp

10

Kinh phí đầu tư xây dựng các thiết
chế văn hóa của phường, khu dân
cư còn hạn chế, công tác xã hội
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hóa, kêu gọi sự hỗ trợ đóng góp
kinh phí xây dựng các thiết chế
văn hóa còn gặp khó khăn, kinh
phí dành cho tổ chức hoạt động
của nhà văn hóa thôn bản, khu phố
chưa đáp ứng được yêu cầu.
11

Công tác đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm
công tác văn hóa chưa được quan
tâm thường xuyên

12

Một số nguyên nhân khác...

Câu 12: Ông (bà) đưa ra đề xuất giải pháp gì để nâng cao chất lượng
công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn Thành phố Hải Dương
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Phụ lục 5
Một số văn bản chỉ đạo về quản lý hoạt động
xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------Số: 12/2011/TT-BVHTTDL

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

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ
CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”,
“LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ
VĂN HÓA” VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm
2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư” trong giai đoạn mới;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ
tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn
hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương, như sau:
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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công
nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn
hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Hộ gia đình công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Việt Nam;
b) Các thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương (dưới đây gọi chung
là khu dân cư);
c) Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến trình tự và thủ tục công
nhận “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản
văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương (dưới đây gọi là “Gia đình văn
hóa”; khu dân cư văn hóa).
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa được áp dụng với
những trường hợp có đăng ký thi đua.
2. Tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững và tự giác thực hiện tiêu
chuẩn công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa.
3. Việc bình xét công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa phải
đảm bảo theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và
có kỳ hạn.
4. Thống nhất thực hiện nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Gia đình
văn hóa”; khu dân cư văn hóa, cụ thể:
a) Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển,
chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;
b) Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ
gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức
khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình;
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c) Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp;
d) Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh;
đ) Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống
“Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương

ang, tương ái”.

Điều 3. Thẩm quyền, thời hạn công nhận
1. “Gia đình văn hóa” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi
chung là cấp xã) công nhận mỗi năm một (01) lần; công nhận và kèm theo Giấy
công nhận ba (03) năm một (01) lần.
2. Khu dân cư văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh/thành phố (gọi chung là cấp huyện) công nhận ba (03) năm
một (01) lần.
Chương II
TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”,
“LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ
VĂN HÓA” VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
Điều 4. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Gia đình văn hóa”
1. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương:
a) Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân; không vi phạm pháp luật Nhà
nước, quy định của địa phương và quy ước, hương ước cộng đồng;
b) Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vệ sinh môi trường; nếp
sống văn hóa nơi công cộng; bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan của địa
phương; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;
c) Không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang và lễ hội; không sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không
mắc các tệ nạn xã hội; tham gia tích cực bài trừ tệ nạn xã hội và phòng chống các
loại tội phạm;
d) Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua; các sinh hoạt, hội họp
ở cộng đồng.
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2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người
trong cộng đồng:
a) Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau tiến bộ. Không có bạo lực gia
đình dưới mọi hình thức; thực hiện bình đẳng giới; vợ chồng thực hiện sinh con đúng
quy định, cùng có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan;
b) Gia đình nề nếp; ông bà, cha mẹ gương mẫu; con cháu thảo hiền; giữ gìn
các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa
mới về gia đình;
c) Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh; nhà ở ngăn nắp; khuôn viên xanh-sạch-đẹp;
sử dụng nước sạch, nhà tắm và hố xí hợp vệ sinh; các thành viên trong gia đình có
nếp sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao;
d) Tích cực tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo; đoàn kết tương trợ
xóm giềng, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn; hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa,
cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động nhân đạo khác ở cộng
đồng.
3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất,
chất lượng, hiệu quả:
a) Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, chăm ngoan, hiếu học;
người lớn trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao;
b) Có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, chủ động “Xóa đói giảm nghèo”,
năng động làm giàu chính đáng;
c) Kinh tế gia đình ổn định, thực hành tiết kiệm; đời sống vật chất, văn hóa
tinh thần của các thành viên trong gia đình ngày càng nâng cao.
Điều 5. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp
văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:
a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, không còn hộ đói, tỷ
lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (dưới đây gọi là bình quân chung);
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b) Có phong trào xóa nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ có nhà bền vững cao hơn
mức bình quân chung;
c) Có nhiều hoạt động hiệu quả: Về tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng khoa
học-kỹ thuật; phát triển nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế;
d) Tỷ lệ lao động có việc làm, thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn
mức bình quân chung;
đ) Có 80% trở lên hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn
mới; xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế-xã hội ở cộng đồng.
2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:
a) Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn (làng, ấp, bản và tương đương) từng bước
đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
b) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 40% trở lên số người dân
tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;
c) Có 70% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề
mê tín dị đoan;
d) Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không có người sử
dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại;
đ) Có 70% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó
ít nhất 50% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm trở lên;
e) 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo
dục trung học trở lên; có phong trào “khuyến học”, khuyến tài;
g) Không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; không để xảy ra ngộ độc thực
phẩm đông người; giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, trẻ em được tiêm chủng đầy
đủ và phụ nữ có thai được khám định kỳ;
h) Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình;
i) Có nhiều hoạt động đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;
bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng;
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bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa
phương.
3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:
a) Có tổ vệ sinh thường xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử
lý tập trung theo quy định;
b) Tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí)
đạt chuẩn, cao hơn mức bình quân chung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu
chuẩn về môi trường;
c) Nhà ở khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng
từng bước theo quy hoạch;
d) Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân về
bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nhân dân xây dựng cải tạo, nâng cấp hệ
thống thoát nước; cải tạo các ao, hồ sinh thái; trồng cây xanh.
4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước:
a) Có 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy
định của địa phương;
b) Hoạt động hòa giải có hiệu quả; hầu hết những mâu thuẫn, bất hòa được
giải quyết tại cộng đồng;
c) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế
dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân giải
quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không có khiếu kiện đông
người trái pháp luật;
d) Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư
tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức
Nhà nước; tham gia xây dựng Chi bộ Đảng, chính quyền đạt danh hiệu “Trong
sạch, vững mạnh”; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến trở lên
các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

ang năm;
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5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng:
a) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, phát triển phong trào
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc các gia đình chính
sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân
chung;
b) Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng bào bị
thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn
nhân chất độc da cam-dioxin và những người bất hạnh.
Điều 6. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:
a) Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, không còn hộ đói, tỷ
lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (dưới đây gọi là bình quân chung);
b) Có phong trào xóa nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ có nhà bền vững cao hơn
mức bình quân chung;
c) Đạt tỷ lệ trên 80% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, thu nhập
ổn định; thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân chung;
d) Có nhiều hoạt động hiệu quả: Về tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng
khoa học-kỹ thuật; phát triển nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh
tế.
2. Có đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú:
a) Xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của Tổ dân
phố; có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí dành cho người lớn và
trẻ em; thu hút trên 60% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể
thao ở cộng đồng;
b) Duy trì phong trào văn hóa, thể thao, thu hút 60% trở lên số người dân
tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;
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c) Có 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nếp sống văn minh đô thị; không có hành
vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan;
d) Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; không có người sử
dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại;
đ) Có 80% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó
ít nhất 60% gia đình văn hóa được công nhân 3 năm liên tục trở lên;
e) 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo
dục trung học cơ sở trở lên; có phong trào “khuyến học”, khuyến tài;
g) Không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; không để xảy ra ngộ độc thực
phẩm đông người; không có trẻ em bị suy dinh dưỡng; 100% trẻ em được tiêm
chủng mở rộng và phụ nữ có thai được khám định kỳ;
h) Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình;
i) Có nhiều hoạt động đoàn kết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;
bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng;
bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa
phương.
3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:
a) Không lấn chiếm lòng đường, hè phố; không gây cản trở giao thông,
không đặt biển quảng cáo sai quy định, không làm mái che, cơi nới gây mất mỹ
quan đô thị;
b) Nhà ở khu dân cư và các công trình công cộng được xây dựng theo quy hoạch,
đúng quy định pháp luật về xây dựng, kiến trúc hài hòa cảnh quan đô thị;
c) Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân về
bảo vệ môi trường sinh thái; không tháo nước thải và vứt rác ra đường; 100% cơ sở
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về môi trường; bảo vệ hệ thống
thoát nước; các điểm thu gom và xử lý rác thải.
4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước:
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a) Có 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện các
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định
của địa phương;
b) Hoạt động hòa giải có hiệu quả, hầu hết những mâu thuẫn bất hòa được
giải quyết tại cộng đồng;
c) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế
dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân, giải
quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; không có khiếu kiện đông người trái pháp
luật;
d) Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư
tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức
Nhà nước; tham gia xây dựng Chi bộ Đảng, chính quyền đạt danh hiệu “Trong
sạch, vững mạnh”; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

ang năm;

các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả.
5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng:
a) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, phát triển phong trào “Đền ơn
đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc các gia đình chính sách, người có
công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung;
b) Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ thiện”, giúp đỡ đồng bào bị
thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, nạn
nhân chất độc da cam-dioxin và những người bất hạnh.
Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH
VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”,
“BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA” VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
Điều 7. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”
1. Trình tự, thủ tục:
a) Hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa với Ban công tác Mặt trận
ở khu dân cư;
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b) Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với Trưởng
thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương) họp khu dân cư, bình bầu gia đình
văn hóa;
c) Căn cứ vào biên bản họp bình xét ở khu dân cư, Trưởng Ban vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận “Gia đình văn hóa”

ang năm;

Thời gian giải quyết là năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ
sơ hợp lệ.
d) Căn cứ quyết định công nhận “Gia đình văn hóa”

ang năm, Trưởng Ban

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận
“Gia đình văn hóa” 3 năm.
Thời gian giải quyết là năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ
sơ hợp lệ.
2. Hồ sơ:
a) Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” của các hộ gia đình;
b) Biên bản họp bình xét ở khu dân cư, kèm theo danh sách những gia đình
được đề nghị công nhận “Gia đình văn hóa” (có từ 60% trở lên số người tham gia
dự họp nhất trí đề nghị).
Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Giấy công nhận “Gia đình văn hóa” thực hiện theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm
theo Thông tư này.
c) Điều kiện công nhận:
- Đạt 3 tiêu chuẩn, quy định tại Điều 4 của Thông tư này;
- Thời gian xây dựng “Gia đình văn hóa” là một (01) năm (công nhận lần
đầu); ba (03) năm (cấp Giấy công nhận).
d) Biểu dương, khen thưởng:
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- Danh sách “Gia đình văn hóa” được công bố trên loa truyền thanh ở khu
dân cư; được biểu dương tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (Ngày 18 tháng
11 hàng năm) ở khu dân cư;
- “Gia đình văn hóa” 3 năm, được ghi vào “Sổ truyền thống gia đình văn
hóa” ở khu dân cư; được cấp Giấy công nhận “Gia đình văn hóa”;
- “Gia đình văn hóa” được cấp Giấy công nhận, được bình bầu là gia đình văn
hóa tiêu biểu, được tặng thưởng theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 71 Nghị định
số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.
Điều 8. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn
hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
1. Trình tự, thủ tục:
a) Khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã;
b) Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với Trưởng
thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương) họp khu dân cư đề nghị công nhận
khu dân cư văn hóa;
d) Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa, Phòng Văn hóaThông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và các ngành, đoàn thể thành
viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp
huyện tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra);
đ) Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và bộ
phận Thi đua, Khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết
định công nhận, công nhận lại và cấp Giấy công nhận cho các khu dân cư văn hóa;
Thời gian giải quyết năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ
hợp lệ.
2. Hồ sơ:
a) Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Trưởng Ban vận
động cấp xã, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận khu dân cư văn
hóa của Ban vận động cấp xã

ang năm, 3 năm;
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c) Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã;
Hồ sơ đề nghị công nhận một (01) bộ, nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Giấy công nhận khu dân cư văn hóa thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm
theo Thông tư này.
d) Điều kiện công nhận:
- Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này và các
tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (nếu có);
- Thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa từ hai (02) năm trở lên
(công nhận lần đầu); ba (03) năm trở lên (công nhận lại).
đ) Khen thưởng:
- Khu dân cư văn hóa được thưởng theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều
71 Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;
- Khuyến khích các địa phương căn cứ vào khả năng ngân sách Nhà nước và
các nguồn lực xã hội hóa, tăng kinh phí hỗ trợ cho các khu dân cư văn hóa xây
dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động cho Nhà Văn hóa-Khu thể thao ở khu
dân cư.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm thực hiện
1. Trên cơ sở tiêu chuẩn công nhận “Gia đình văn hóa”; khu dân cư văn hóa
quy định tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương quy định tiêu chí, mức đạt của các tiêu chí cho phù hợp.
2. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến chỉ đạo thực
hiện, kiểm tra thực hiện Thông tư này.
3. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
các cấp chỉ đạo việc bình xét, công nhận “Gia đình văn hóa”; kiểm tra việc công
nhận khu dân cư văn hóa vào Quý IV

ang năm.
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4. Căn cứ kết quả bình xét, kiểm tra đánh giá

ang năm, các gia đình văn

hóa; khu dân cư văn hóa vi phạm những quy định của Thông tư này, sẽ không được
công nhận lại; những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị thu hồi danh hiệu. Cấp ra
quyết định công nhận danh hiệu, có trách nhiệm ra quyết định thu hồi danh hiệu.
Điều 10. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Thông tư này thay thế Thông tư Liên tịch số 01/2006/TTLT/MTTWBVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao
chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư” giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóaThông tin. Bãi bỏ Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban
hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân
phố văn hóa. Bãi bỏ khoản V, Điều 2 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07
tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi,
bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các địa phương
phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung./.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Tuấn Anh
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

QUY ĐỊNH
MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ XÉT, CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LÀNG
VĂN HÓA”, “KHU DÂN CƯ VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định một số nội dung cụ thể về xét, công nhận danh
hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh;
2. Việc thực hiện xét, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” và “Khu dân cư
văn hóa” được thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày
10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn,
trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”,
“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương
đương; và thực hiện theo Quy định này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các làng (thôn), khu dân cư trong phạm vi toàn tỉnh.
2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến trình tự và
thủ tục công nhận Danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”.
Điều 3. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Làng văn hóa”
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:
a) Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của huyện, thị xã, thành phố;
b) Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập bình
quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân chung của huyện, thị xã, thành phố.
2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:
a) Có 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
b) Trong thời gian đăng ký xây dựng làng văn hóa, hai (02) năm liền không
phát sinh người mắc tệ nạn xã hội (gồm: mê tín dị đoan; trộm, cắp, cướp giật; mua
bán, tang trữ, sử dụng, vận chuyển các chất ma túy; hoạt động hoặc môi giới mại
dâm; đánh bạc bằng mọi hình thức và các tệ nạn xã hội khác) ở cộng đồng;
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c) Có 80% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa,” trong đó
ít nhất 60% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm liên tục trở lên;
d) Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình: Có tỷ lệ % người
sinh con thứ 3 trở lên thấp hơn mức trung bình hàng năm của tỉnh; thực hiện tốt
công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng
giới tính khi sinh.
3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:
Có 90% hộ gia đình trở lên (các làng thuộc xã miền núi là 85% trở lên) có 3
công trình vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) đạt chuẩn; các cơ sở sản xuất, kinh
doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về môi trường.
4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của
Nhà nước:
a) Xây dựng, bổ sung và thực hiện quy ước thôn, khu dân cư theo tình hình
thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật;
b) Được công nhận là “Làng an toàn về an ninh trật tự”.
Điều 4. Tiêu chuẩn Danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển:
a) Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của huyện, thị xã, thành phố;
b) Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên; thu nhập
bình quân đầu người/năm cao hơn mức bình quân của huyện, thị xã, thành phố.
2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:
a) Có 85% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
b) Trong thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, hai (02) năm liền
không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội (gồm: mê tín dị đoan; trộm, cắp, cướp
giật; mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển các chất ma túy; hoạt động hoặc môi
giới mại dâm; đánh bạc bằng mọi hình thức và các tệ nạn xã hội khác) ở cộng đồng;
c) Có 85% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó
ít nhất 65% gia đình văn hóa được công nhận 3 năm liên tục trở lên;
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d) Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình: Có tỷ lệ % người
sinh con thứ 3 trở lên thấp hơn mức trung bình

ang năm của tỉnh; thực hiện tốt

công tác tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu mất cân bằng
giới tính khi sinh.
3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:
Có 100% hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) đạt
chuẩn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường.
4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước:
a) Xây dựng, bổ sung và thực hiện quy ước khu dân cư theo tình hình thực tế
của địa phương và đúng quy định của pháp luật;
b) Được công nhận là “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”.
Điều 5. Khen thưởng danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”
1. Làng văn hóa, khu dân cư văn hóa được khen thưởng theo Nghị định số
42/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
Ngoài kinh phí thi đua khen thưởng theo luật định, căn cứ khả năng ngân
sách và điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp cần có
chính sách hỗ trợ kinh phí cho các “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đạt danh
hiệu lần đầu và được công nhận lại để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động
văn hóa tại cơ sở.
2. Hàng năm, trên cơ sở những “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” đã
được công nhận lại, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
huyện, thị xã, thành phố tiến hành bình xét, lựa chọn; đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh kiểm
tra, bình xét và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng làng, khu dân cư văn hóa được
công nhận lại có thành tích tiêu biểu, xuất sắc./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Mạnh Hiển
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 tỉnh Hải Dương
(Ban hành kèm theo Quyết định số 217 /2014/QĐ/UBND
Ngày 29 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. 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 tỉnh Hải Dương.
2. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thực
hiện theo Quy định này và các quy định khác có liên quan.
3. Các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về
tín ngưỡng, tôn giáo.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh
Hải Dương.
Điều 3. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới
1. Tổ chức lễ cưới phải phù hợp với thuần phong mỹ tục; quy định cụ thể
của địa phương và theo quy ước cộng đồng dân cư.
2. Việc tổ chức tiệc cưới chỉ mời họ hang nội ngoại, hàng xóm, bạn bè

ang

thích và đồng nghiệp cơ quan.
3. Không làm cỗ mời khách trong lễ lại mặt.
4. Các 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 cơ quan, đơn
vị trực tiếp quản lý về quy mô, địa điểm tổ chức tiệc cưới. Cán bộ, công chức, viên
chức phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tổ chức cưới cho bản thân hoặc con,
cháu.
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Điều 4. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang
1. Không phúng viếng bằng lễ chín; nghiêm cấm các hủ tục lạc hậu như
khóc thuê, lăn đường, luồn cữu, gọi hồn và các hủ tục lạc hậu khác.
2. Không làm cỗ mời khách trong những ngày tang lễ, cúng ba ngày, bảy
ngày; những ngày: bốn chín ngày, một trăm ngày, giỗ đầu, giỗ hết, cải

ang chỉ tổ

chức ăn uống trong nội bộ gia đình, dòng họ và đảm bảo vệ sinh môi trường.
3. Không mở nhạc tang trước 05h sáng mùa hè, 06h sáng mùa đông và sau
22h giờ đêm; âm lượng theo đúng quy định.
4. Việc bốc mộ thực hiện theo phong tục, tập quán phải đảm bảo vệ sinh,
môi trường theo quy định.
5. Lễ tang của cán bộ, công chức, viên chức (kể cả đã nghỉ hưu) thực hiện
theo Quy định này và theo Nghị định 105/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ
về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
6. Khuyến khích một số hoạt động sau:
a) Sử dụng vòng hoa luân chuyển cho các đoàn đến viếng.
b) Sử dụng băng, đĩa nhạc tang thay cho đội nhạc tang.
c) Thực hiện hình thức hoả táng.
Điều 5. Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội
1. Chính quyền địa phương, Ban tổ chức lễ hội có trách nhiệm thực hiện:
a) 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;
b) Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy nổ;
c) Bố trí hợp lý nơi chứa rác thải, nhà vệ sinh;
d) Có phương án bảo vệ di tích, cổ vật;
đ) Có 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;
e) 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.
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2. Mỗi di tích đặt không quá 03 hòm công đức (tại các ban thờ chính), bố trí
bàn ghi công đức khoa học, thuận tiện cho du khách.
3. Cấm các hình thức kinh doanh đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, bán đồ mã
trong khu vực di tích.
4. Khuyến khích mỗi di tích chỉ đặt 01 lư hương, 01 hòm công đức.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền và chỉ đạo triển khai thực hiện
Quy định này.
2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo
các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang và lễ hội; bổ sung việc thực hiện Quy định này vào quy ước thôn,
khu dân cư và các quy định, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trưởng thôn,
khu dân cư thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh 44giá và báo cáo cấp trên về việc
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn.
3. Đề nghị cấp ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hướng
dẫn, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Quy định này và giám sát việc tổ
chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, báo cáo UBND tỉnh
theo quy định./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Mạnh Hiển
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Phụ lục 6
Hình ảnh minh họa hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trên địa
bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2010 - 2015)

Ảnh 7.1 - Đồng chí Vũ Tiến Phụng - Chủ tịch UBND thành phố Hải
Dương Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” trao bằng chứng nhận cơ quan văn hóa cho các đơn vị
(Nguồn: Phòng Văn hóa)

Ảnh 7.2: Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành
phố Hải DươngTrao bằng chứng nhận gia đình văn hóa cho các gia đình
(Nguồn: Phòng Văn hóa)
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Ảnh 7.3, 4 - Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống
nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2014) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
tộc, khu dân cư (KDC) văn hóa số 4, phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương)
đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở KDC bằng trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ.
(Nguồn: Phòng Văn hóa)
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Ảnh 7.5, 6 - Buổi tập tập thể dục nhịp điệu ở khu 2, phường Thanh Bình;
Sân vận động của phường Thanh Bình thu hút đông đảo thiếu nhi đến tập luyện
bóng đá
(Nguồn: Tác giả)
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Ảnh 7.7 - Giải chạy tập thể chào mừng thành phố Hải Dương là đô thị
loại II do Nhà thiếu nhi tổ chức
(Nguồn: (Nguồn: Phòng Văn hóa)

Ảnh 7.8 - Tiết mục hát múa của xã Thượng Đạt (TP Hải Dương) tại
Liên hoan tiếng hát đồng quê Thành phố Hải Dương
(Nguồn: (Nguồn: Phòng Văn hóa)
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Ảnh 7.9 - Lễ hội Đền Sượt phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương
(Nguồn: Tác giả)

Ảnh 7.10 - Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng
năm mới - 2015 của CLB Văn nghệ Thành Đông
(Nguồn: Tác giả)
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Ảnh 7.11 - Thành phố Hải Dương đón chào năm mới 2015
(Nguồn: Báo Hải Dương)

Ảnh 7.12 - Toàn cảnh thành phố Hải Dương
(Nguồn: Tác giả Thành Chung – PV Báo Hải Dương)

