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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Năm 2000 Bộ VHTT&DL phát động phong trào: Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trọng tâm tập trung 

giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng đạo đức, phẩm chất tình cảm, 

năng lực thẩm mỹ, thỏa mãn nhu cầu văn hóa tinh thần của quần 

chúng nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, mở rộng giao lưu, 

hội nhập nhanh vào khu vực ASEAN và các nước phát triển. Đến 

năm 2014, Nghị quyết 33-NQ/TW (Hội nghị lần thứ 9 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” [31] khẳng định tư tưởng chỉ đạo: tạo ra 

những giá trị mới về văn hoá, đáp ứng đời sống tinh thần nhân 

dân. 

 Huyện Thanh Hà có bề dày truyền thống trong tiến 

trình lịch sử. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất 

nước, huyện Thanh Hà đang phấn đấu, cố gắng phát triển kinh 

tế, xã hội địa phương theo hướng CNH-HĐH. Dưới tác động 

của cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, những 

thuận lợi, khó khăn, thách thức luôn là áp lực lớn, xảy ra 

thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Với thế hệ trẻ, tư 

tưởng hưởng thụ vật chất, có lối sống đua đòi đang trở thành 

hiện tượng, lôi kéo một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên. 

Hệ quả dẫn đến thái độ lười lao động, thích ăn chơi, tụ tập cờ 

bạc, rượu chè, dẫn đến tệ nạn xã hội. Ngoài ra, là vùng đất 

nông nghiệp, trong một số làng xã huyện Thanh Hà vẫn tồn tại 

một số hủ tục lạc hậu như ma chay, cầu cúng tốn kém, gây ảnh 

hưởng trật tự, an ninh xóm làng. Những hiện tượng nêu trên 

được các cấp chính quyền huyện Thanh Hà đưa vào chủ 

trương xây dựng đời sống văn hóa, trong đó giáo dục thế hệ trẻ 
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thấm nhuần triết lý đạo đức, lối sống, nếp sống, phong tục tập 

quán, văn hóa truyền thống tốt đẹp là yếu tố chủ đạo.  

Từ thực trạng nêu trên, để công tác xây dựng đời sống 

văn hóa đạt hiệu quả, sát thực tế, rất cần có công trình nghiên 

cứu quá trình hoạt động trên địa bàn huyện Thanh Hà trong 

thời gian qua. Từ đó đánh giá, xem xét hiệu quả giá trị, ý 

nghĩa của xây dựng đời sống văn hóa, nêu nguyên nhân, rút ra 

bài học kinh nghiệm, tạo cơ sở khoa học, cung cấp đầy đủ dữ 

liệu cho cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Hà nhằm đề ra giải 

pháp, chỉ đạo kịp thời phong trào xây dựng đời sống văn hóa 

đúng hướng, mục đích trong các khu dân cư, làng xóm. Kết 

hợp hài hòa giữa văn hóa- kinh tế- xã hội, giúp người dân 

huyện Thanh Hà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc 

Xuất phát từ lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương” làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành 

Quản lý văn hóa. 

2. Lịch sử nghiên cứu  

2.1. Nghiên cứu lý luận chung về văn hóa và xây dựng đời 

sống văn hóa  

Nhóm những công trình nghiên cứu này thể hiện 

những nội dung về chức năng cơ sở như nhiệm vụ tổ chức, 

quản lý, các hoạt động văn hóa- thông tin, đẩy mạnh, nâng 

cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phù 

hợp biến đổi đời sống kinh tế, xã hội hiện nay. 

Công trình Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế, tác giả Nguyễn Chí Bền (chủ biên) [7] nêu 

quan điểm, trình bày mối quan hệ qua lại cùng tác động (bên 

trong, bên ngoài) quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, văn hóa 

Việt Nam trong bối cảnh thuận lợi, thách thức hiện nay. 
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Tác giả Trần Văn Bính (chủ biên) công trình Lý luận và 

đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng [8] đã khẳng định văn hóa 

là lĩnh vực thuộc đời sống tinh thần xã hội, với quy định chung, 

hướng tới chuẩn mực và đưa ra những biện pháp phát triển văn 

hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.  

Tác giả Phạm Duy Đức (chủ biên) công trình Thành 

tựu xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam 25 năm đổi mới 

(1986-2010) [38] nêu nhiều bài viết đánh giá thực trạng văn 

hóa Việt Nam qua 25 năm đổi mới với thành tựu đạt được, 

chỉ ra các mặt hạn chế, yếu kém, đề xuất giải pháp xây dựng, 

phát triển văn hóa Việt Nam. 

Tác giả Đinh Xuân Dũng trong cuốn Mấy vấn đề Việt 

Nam hiện nay – thực tiễn và lý luận [22] tập hợp các tiểu luận, 

chuyên đề, bài viết của tác giả được tuyển chọn từ năm 2012, 

nêu vấn đề về thực trạng công tác nghiên cứu lý luận văn hóa 

Việt Nam. Qua đó, khẳng định mối quan hệ giữa văn hóa và 

đời sống tinh thần có mối liên hệ trực tiếp. Tác giả trình bày cụ 

thể, rõ ràng các khái niệm: tự diễn biến, tự chuyển hóa tư 

tưởng; xác định giá trị đặc trưng con người Việt Nam.  

Tác giả Phan Hồng Giang- Bùi Hoàng Sơn (đồng chủ 

biên)[40] Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới 

và hội nhập Quốc tế,  nêu một số quan điểm về quản lý văn 

hóa trong bối cảnh đất nước đang đổi mới và những biểu hiện 

cần đánh giá đúng, chính xác các hiện tượng phức tạp đang 

diễn ra trong hội nhập quốc tế. Từ đó, xác định vai trò quản 

lý văn hóa tại một số quốc gia trên thế giới và đánh giá thực 

trạng quản lý văn hóa ở Việt Nam từ năm 1986.  

Tác giả Nguyễn Hữu Thức với một số công trình 

nghiên cứu về đời sống văn hóa vừa mang tính lý luận vừa 

mang tính thực tiễn, như: Về văn hóa và xây dựng đời sống 

văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2005)[58], Một số 
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kinh nghiệm quản lý và hoạt động tư tưởng văn hóa, Nxb Văn 

hóa thông tin - Viện Văn hóa, Hà Nội (2007) [59]; Về cuộc 

vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Nxb 

Từ điển bách khoa – Viện Văn hóa, Hà Nội (2009) [61]. Đặc 

biệt để định hướng, giải đáp những thắc mắc trong phong trào 

TDĐKXDĐSVH, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH Trung 

ương đã biên soạn cuốn:   i và đáp về phong trào 

TDĐKXDĐSV , Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội (2000).  

2.2. Những luận văn thạc sĩ nghiên cứu đời sống văn hóa cơ 

sở ở các địa bàn trên các phương diện khác nhau 

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã triển khai 

trong cả nước, mỗi địa phương có phương pháp, cách làm theo 

đặc thù địa lý, thành phần tộc người, phát triển xã hội, kinh 

tế...Từ một số điểm riêng, xuất hiện đề tài nghiên cứu các nội 

dung khác nhau phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Một 

số luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa của các tác 

giả ở Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương như: 

Nguyễn Thị Thu (2015), Xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 

thành phố  à Nội [54].  

Phạm Thị Thúy Nga (2016) về “Xây dựng đời sống văn 

hóa tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” 

[44].  

Đinh Thị Thu Mai (2017), Xây dựng đời sống văn hóa 

cơ sở ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương [42]. 

Mạc Quốc Đông (2018), Xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương [34. 

Vũ Thị Vân Oanh (2018), Xây dựng đời sống văn hóa 

phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh [45. 
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Căn cứ các công trình nghiên cứu công bố trước đó, chúng 

tôi nhận thấy hiện nay chưa xuất hiện hướng nghiên cứu xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

Do đó, đây là luận văn không trùng lặp với các công trình trước.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng xây dựng đời 

sống văn hóa trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương hiện 

nay, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây 

dựng đời sống văn hóa tại địa phương trong thời gian tới. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về xây dựng đời sống 

văn ở cơ sở. 

- Đánh giá thực trạng quản lý xây dựng đời sống văn hóa 

cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

 - Đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt 

động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của huyện Thanh Hà, 

tỉnh Hải Dương thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác xây dựng đời 

sống văn hóa cơ sở ở trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Không gian: luận văn tập trung nghiên cứu trên địa bàn 

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

Thời gian: luận văn nghiên cứu về thực trạng hoạt động 

xây dựng đời sống văn hóa cơ sở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương từ năm 2015 đến nay. Đây là thời gian gắn với thực 
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hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ 

XXIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Thời kỳ này phong trào Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Thanh Hà 

được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo đã có nhiều sự thay 

đổi, đời sống nhân dân phát triển, giá trị văn hóa tinh thần 

được nâng cao, nhưng bên cạnh đó vẫn còn có những tồn tại, 

hạn chế cần được khắc phục. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong các phương pháp nghiên cứu, luận văn sử dụng 

một số phương pháp chính sau: 

- Phương pháp phân tích- tổng hợp tư liệu: dùng thu 

thập, phân tích, khai thác thông tin từ các nguồn có sẵn liên 

quan đến đề tài nghiên cứu, gồm văn kiện Đảng, văn bản luật 

pháp Trung ương, địa phương, công trình nghiên cứu, báo cáo, 

số liệu thống kê các tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp, gián 

tiếp đến xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.  

- Phương pháp khảo sát, điền dã thực địa: đây là phương pháp 

thu nhập tư liệu, số liệu, phỏng vấn, điều tra bảng, chụp ảnh hoạt 

động xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư trên địa bàn 

huyện. 

- Phương pháp tiếp cận liên ngành: lịch sử, văn hóa học, 

dân tộc học… 

6. Những đóng góp của luận văn  

- Đây là công trình điển hình nghiên cứu toàn diện về xây 

dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Thanh Hà. Kết quả 

nghiên cứu góp thêm căn cứ khoa học về việc vận dụng lý luận 

xây dựng đời sống văn hóa vào nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng đời sống văn hóa ở một địa bàn cụ thể. 
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- Kết quả của đề tài có thể làm tài liệu cho công tác quản lý 

của Phòng Văn hóa - thông tin huyện Thanh Hà, các cấp ủy 

Đảng, chính quyền… ngoài ra luận văn cũng có thể làm tài liệu 

tham khảo cho các công trình nghiên cứu cùng hướng tham khảo. 

7. Bố cục của luận văn   

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và 

Phụ lục, Luận văn bao gồm có 03 chương: 

Chương 1: Khái quát về xây dựng đời sống văn hóa 

cơ sở và tổng quan về huyện Thanh Hà 

Chương 2: Thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở ở huyện Thanh Hà 

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời 

sống văn hóa cơ sở ở huyện Thanh Hà 
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Chương 1 

KHÁI QUÁT VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ 

VÀ TỔNG QUAN VỀ HUYỆN THANH HÀ  

1.1. Khái quát về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

1.1.1. Các khái niệm cơ bản 

1.1.1.1. Đời sống văn hóa 

Đời sống văn hóa hiện hữu cụ thể qua quan niệm, khái 

niệm, từ đó có thể hiểu rõ hơn vai trò, chức năng và môi trường 

hoạt động của đời sống văn hóa. Về phạm vi, đời sống văn hóa 

được hiểu theo nghĩa rộng bởi liên quan đến hiện diện, tồn tại 

con người trong thực tiễn xã hội.  

Ở góc độ xã hội học, đời sống văn hóa là môi trường 

hoạt động sống của con người, đề cập hành vi, hoạt động văn 

hóa xuất phát trong từng hoàn cảnh cụ thể, thỏa mãn nhu cầu 

hưởng thụ, sáng tạo văn hóa, góp phần ổn định, phát triển 

hướng tới giá trị tốt đẹp đạo đức, lối sống, cách ứng xử, giao 

tiếp trong xã hội.  

Như vậy, có nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái 

niệm đời sống văn hóa. Tuy nhiên trong khuôn khổ luận văn, 

tác giả tán đồng với khái niệm của tác giả Nguyễn Hữu Thức.  

1.1.1.2. Đơn vị cơ sở 

Năm 2010 trong: Báo cáo xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở, nhóm tác giả của viện Văn hóa và Phát triển thuộc Học viện 

Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã bổ sung chi tiết, 
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đầy đủ hơn khái niệm đơn vị cơ sở:  

Thực chất, đơn vị cơ sở là hình thức tổ chức cơ 

bản của đời sống văn hoá. Đó là những cộng đồng 

dân cư có địa bàn sinh sống ổn định, có quan hệ 

chặt chẽ về kinh tế, văn hoá, xã hội và quan hệ 

huyết thống (đối với thiết chế gia đình và bộ phận 

làng xóm ở nông thôn). Những cộng đồng dân cư 

gắn kết với nhau chặt chẽ trong sinh hoạt vật 

chất, tinh thần diễn ra trong đời sống hàng ngày 

[66, tr. 255]. 

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm đơn vị 

cơ sở. Tuy nhiên trong khuôn khổ luận văn, tác giả tán đồng 

với khái niệm của nhóm tác giả Học viện Chính trị - Hành 

chính quốc gia Hồ Chí Minh. 

1.1.1.3. Đời sống văn hóa cơ sở 

Trước hết, theo quan điểm của Đảng, Nhà nước ta hiện 

nay, đời sống văn hóa cơ sở được hiểu là tổ chức đời sống văn 

hóa tại một địa bàn, một đơn vị hành chính, hoặc trong một tổ 

chức…cơ cấu hành chính hoàn chỉnh (được nhà nước thừa 

nhận, quản lý).  

Như vậy, đời sống văn hóa cơ sở chính là xây dựng văn 

hóa ngay trong đời sống hàng ngày của nhân dân, phát huy 

quyền làm chủ trong sáng  tạo và hưởng thụ các giá trị văn 

hóa, nghệ thuật, tạo nên lối sống văn minh với những phong 

tục tốt đẹp, đảm bảo giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp mang 

xu hướng phát triển của thời đại.       

1.1.1.4. Khái niệm về xây dựng và xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở  

Xây dựng đời sống văn hóa được hiểu là hoạt động chủ 

đạo phát huy giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng 

thụ văn hóa của quần chúng nhân dân nói chung, từng nhóm 



10 

 

 

 

cộng đồng địa phương nói riêng. Xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở nhằm phát huy khả năng, phẩm chất nhân cách con người 

trong xã hội, đảm bảo nguyên tắc quyền làm chủ sáng tạo của 

nhân dân, để tất cả mọi người hưởng thụ giá trị văn hóa, lối 

sống văn minh, phù hợp đặc điểm văn hóa Việt Nam với nhân 

loại. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là việc triển khai những 

hoạt động, công việc cụ thể, đem lại hiệu quả toàn diện về đời 

sống vật chất, tinh thần từng con người, gia đình, làng xóm và 

cộng đồng.  

 

1.1.2. Nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

- Ban hành và triển khai các văn bản quản lý: nhằm 

mục đích các cấp cơ sở thực hiện đúng, chính xác nội dung 

của phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn 

huyện Thanh Hà.  

- Xây dựng nếp sống văn hóa hướng đến cuộc sống văn 

minh, đem lại sự bình yên, đảm bảo môi trường xanh, sạch, 

đẹp, phát huy tinh thần dân chủ, yên ổn làm giàu chính đáng, 

loại trừ tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng làng xã, thôn xóm, 

khu dân cư. 

- Tổ chức các phong trào văn hóa gồm các nội dung: 

xây dựng gia đình văn hóa, làng và khu dân cư văn hóa. Từng 

bước phát huy giá trị cốt lõi của văn hóa: vừa là mục tiêu, vừa 

là động lực phát triển xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc, không 

ai bị bỏ lại phía sau. 

- Xây dựng các thiết chế văn hóa được BCĐ phong trào 

tập trung giải quyết những hạng mục cơ bản gồm: nhà văn hóa 

cấp huyện, xã, thôn, khu dân cư với thể chế, phương pháp tổ 

chức hoạt động, quản lý mô hình CLB để người dân được 

hưởng đầy đủ quyền lợi về văn hóa. 
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- Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa: nêu rõ 

thực tại nhiều di sản văn hóa tại huyện Thanh Hà đang xuống 

cấp, hư hỏng, cần các cấp chính quyền tu sửa, bảo tồn, đảm 

bảo tính thẩm  mỹ, thu hút hơn nữa khách thập phương đến 

chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn. 

- Vai trò của cộng đồng trong công tác xây dựng đời 

sống văn hóa nhằm khẳng định giá trị sức mạnh toàn dân tạo 

nên khối đại đoàn kết, đảm bảo tính liên kết bền chặt trong 

mối quan hệ người- người, cùng nhau phát triển kinh tế, xã 

hội. 

- Thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng: làm sáng 

tỏ hiệu quả, hạn chế các hoạt động trong phong trào xây dựng 

đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Thanh Hà. Đồng thời đảm 

bảo công tác thi đua khen thưởng chính xác, kịp thời, đúng 

người, đúng việc, đem lại sự động viên, khích lệ tinh thần mọi 

người, phát huy hơn nữa những tấm gương điển hình, tiên tiến 

trong các nội dung: gia đình văn hóa, cụm dân cư văn hóa. 

1.1.3. Các văn bản về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

1.1.3.1. Văn bản cấp trung ương 

Năm 1998, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW 

(12/01/1998)[10] về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội. 

Năm 2011,Thủ tướng ký Quyết định số 1610/QĐ-TTg 

(16/9/2011) phê duyệt chương trình thực hiện phong trào: Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011- 

2015, định hướng đến năm 2020.  

Năm 2014, ban Chấp hành Trung ương 9 (khóa XI) 

Đảng CSVN ban hành Nghị quyết số 33- NQ/TW (09/6/2014) 

về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước [31].  
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Năm 2015, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW 

(05/02/2015) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác quản lý và tổ chức lễ hội,  

Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 08/7/2016 của 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về 

Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

1.1.3.2. Văn bản của tỉnh Hải Dương và huyện Thanh  à 

Năm 2006, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 

số 34/2006/QĐ-UBND (12/01/2006) về việc ban hành quy 

định nội dung cụ thể về xét, công nhận danh hiệu: gia đình văn 

hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa trong tỉnh Hải Dương. 

Năm 2014, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 

số 12/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 về quy định xét, công 

nhận danh hiệu: làng văn hóa, khu dân cư văn hóa tỉnh Hải 

Dương. Tháng 7/2014, ban hành tiếp Quyết định số 

17/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 về quy định cụ thể một số 

nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội tỉnh Hải Dương. 

Tháng 9/2015, ban hành Hướng dẫn số 1719/HD-BCĐ 

ngày 08/9/2015 do UBND tỉnh Hải Dương và Ban chỉ đạo 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về hướng dẫn 

thang điểm, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu: Gia dình 

văn hóa, Làng văn hóa, Khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương. 

Tháng 8/2011, UBND huyện Thanh Hà ban hành Quyết 

định số 398/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 về việc thành lập Ban 

chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện 

Thanh Hà. 

Tháng 4/2014, huyện ủy xây dựng Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/4/2014 Hội 
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nghị lần thứ 9 BCHTW 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.  

Đến tháng 9/2019, UBND huyện ban hành Quyết định 

số 3204/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 về việc thành lập Ban chỉ 

đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

huyện Thanh Hà; Công văn số 115/CV-BCĐ, ngày 26/9/2019 

của Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa huyện Thanh Hà về việc kiểm tra công nhận 

danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa năm 2019. 

1.2. Tổng quan về huyện Thanh Hà 

1.2.1. Lịch sử, vị trí địa lý huyện Thanh Hà  

1.2.2. Đặc điểm kinh tế, văn hóa- xã hội 

1.2.3. Vai trò của việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

đối với huyện Thanh Hà 

1.2.3.1. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đem lại sự ổn định 

cuộc sống, xã hội cho người dân 

1.2.3.2. Xây dựng đời sống văn hóa gắn liền phát triển kinh 

tế địa phương 

1.2.3.3. Xây dựng đời sống văn hóa là xây dựng con người 

văn hóa    

STT Nội dung Số người 

trả lời 

Tỷ lệ (%) 

1 Rất quan 

trọng 

257 64,25% 

2 Quan trọng 94 23,5% 

3 Bình thường 33   8,25% 

4 Không quan 16   4,0% 
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Bảng 1: Nhận xét, đánh giá về vai trò xây dựng 

ĐSVHCS 

(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát của tác giả) 

Tiểu kết  

Trong chương 1, tác giả luận văn đã khái quát chung về 

xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện bao gồm 

các khái niệm cơ bản về  đời sống văn hóa, đơn vị cơ sở, đời 

sống văn hóa cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; nội 

dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; các văn bản quản lý về 

xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Luận văn đã tập trung phân 

tích những đặc điểm tự nhiên, đặc điểm dân cư, kinh tế, văn 

hóa, xã hội cùng với vai trò, tầm quan trọng của xây dựng đời 

sống văn hóa cơ sở đối với chính trị, kinh tế, xã hội của huyện 

Thanh Hà với những số liệu cụ thể. 

Huyện Thanh Hà là vùng có bề dày truyền thống cách 

mạng cùng với những trang sử vẻ vang, hào hùng, gắn liền với 

chiều dài lịch sử của dân tộc, đồng thời đây cũng là nơi có 

nhiều di sản văn hóa đặc sắc. Các đặc điểm lịch sử - vị trí địa 

lý, 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 luôn đa dạng, phong phú và là cơ 

sở để tác giả vận dụng phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở ở trên địa bàn huyện Thanh Hà ở 

chương 2. 

 

 

 

 

trọng 

 Cộng 400 100% 



15 

 

 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ  

Ở HUYỆN THANH HÀ 

2.1. Các chủ thể xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

2.1.1. Chủ thể quản lý nhà nước 

2.1.1.1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương 

Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương là bộ phận thường trực, 

đầu mối của UBND tỉnh về chỉ đạo, hướng dẫn phong trào Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đây là chủ thể quản lý 

của nhà nước CHXHCNVN, cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện 

trước UBND tỉnh Hải Dương về xây dựng phong trào Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.   

2.1.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thanh  à 

Phòng VHTT huyện là cơ quan quản lý nhà nước về văn 

hóa trực thuộc UBND huyện Thanh Hà, chức năng chính tham 

mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa 

trên địa bàn huyện, là cơ quan thường trực của BCĐ phong 

trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.  

2.1.1.3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCĐ phong trào Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá là BCĐ trực thuộc UBND 

xã, thị trấn. BCĐ cấp xã, thị trấn có nhiệm vụ xây dựng, hướng 

dẫn, triển khai văn bản liên quan và đôn đốc ban ngành, đoàn 

thể, thôn xóm, khu dân cư, cơ quan trên địa bàn xã tổ chức 

đăng ký, bình xét danh hiệu văn hoá theo quy định. 

2.1.1.4. Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở 

BCĐ phong trào cấp huyện gồm: 1 trưởng ban là phó 

chủ tịch UBND huyện phụ trách khối văn hóa- xã hội, 2 phó 

ban: 1 phó ban thường trực là trưởng phòng Văn hóa thông 

tin huyện (VHTT), 1 phó ban là chủ tịch UBMTTQ huyện, 
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thành viên của BCĐ là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể. 

2.1.2. Chủ thể cộng đồng 

2.1.2.1. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị- xã hội 

Là tổ chức tập hợp mọi người dân, không phân biệt 

thành phần, tôn giáo, dân tộc...cùng tham gia, tích cực tuyên 

truyền, vận động các cấp hội, đoàn viên, hội viên và tầng lớp 

xã hội thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật 

nhà nước. Đồng thời tham gia phát động phong trào: xây dựng 

gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa….  

Tổ chức Đoàn TNCSHCM: Thực hiện hiệu quả cuộc 

vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, làm 

tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho 

đoàn viên, thanh niên. ...hưởng ứng phong trào Tuổi trẻ chung 

tay xây dựng nông thôn mới.  

Hội Liên hiệp phụ nữ: Hội làm tốt công tác tuyên 

truyền, đa dạng hóa hình thức, nội dung sinh hoạt, gắn nhiệm 

vụ chính trị với phát triển kinh tế xã hội.  

Hội Nông dân: là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây 

dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, chủ động đưa tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào canh tác, trồng cấy lương thực, rau màu. 

Hội Cựu chiến binh: Các cấp hội chủ động động viên 

những cựu chiến binh tham gia làm ăn kinh tế, tích cực giáo 

dục truyền thống cách mạng, yêu nước cho thế hệ trẻ.  

Liên đoàn lao động huyện Thanh Hà: Tích cực tham gia 

các phong trào thi đua: lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn 

đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ; giỏi việc nước, đảm việc nhà; phát động 

phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên 

chức; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa.  
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2.1.2.2. Cộng đồng dân cư 

Với cơ chế phối hợp cộng đồng dân cư cho thấy đây là 

các tổ chức tự quản của người dân đóng vai trò nòng cốt trong 

quá trình triển khai xây dựng ĐSVHCS trong cộng đồng: thôn, 

khu dân cư, các đơn vị, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Các 

trưởng thôn, trưởng khu là đại diện thực thi chủ trương, kế 

hoạch của BCĐ, do đó đây là đội ngũ đóng vai trò quan trọng 

của phong trào tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.  

2.1.3. Cơ chế phối hợp 

2.2. Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở 

huyện Thanh Hà 

2.2.1. Ban hành và triển khai các văn bản quản lý 

2.2.2. Xây dựng nếp sống văn hóa 

2.2.3. Xây dựng các thiết chế văn hóa 

2.2.3.1. Nhà văn hóa cấp huyện, xã, thôn, khu dân cư 

2.2.3.2. Thư viện, đài phát thanh huyện, xã, thị trấn  

2.2.4. Tổ chức các phong trào văn hóa 

2.2.4.1. Xây dựng gia đình văn hoá 

2.2.4.2. Xây dựng làng, khu dân cư văn hóa 

2.2.5. Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa 

2.2.6. Sự tham gia của cộng đồng trong công tác xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở 

2.2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng 

2.2.7.1. Công tác thanh tra, kiểm tra  

2.2.7.2. Công tác thi đua khen thưởng 

2.3. Đánh giá chung  

2.3.1. Kết quả đạt được 

2.3.2. Những hạn chế 

Tiểu kết  

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện 

Thanh Hà được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện 
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quan tâm, nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt nhiều kết quả 

khả quan. 

Trong chương 2, tác giả luận văn đã tập trung phân tích 

các chủ thể liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 

trên địa bàn huyện Thanh Hà. Luận văn tập trung phân tích 

việc ban hành và triển khai các văn bản quản lý nhằm mục 

đích các cấp cơ sở thực hiện đúng, chính xác nội dung của 

phong trào trên địa bàn huyện; xây dựng nếp sống văn hóa; tổ 

chức các phong trào văn hóa như xây dựng gia đình văn hóa, 

làng, khu dân cư văn hóa; xây dựng các thiết chế văn hóa; vai 

trò của cộng đồng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa; 

bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; công tác thanh 

tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng.  

Phần đánh giá chung nêu một số thành tựu đạt được của 

phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên 

địa bàn huyện Thanh Hà. Trong đó nhấn mạnh đến công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và ban, 

ngành huyện. Bên cạnh đó bộc lộ một số hạn chế như tình 

trạng nhận thức chung chung của một số cấp ủy Đảng, chính 

quyền, một bộ phận nhỏ trong cán bộ đảng viên và quần chúng 

nhân dân. Một số làng, thôn vẫn tồn tại các hủ tục, tệ nạn. 

Nhiều cụm dân cư quỹ đất dành cho NVH có diện tích nhỏ, 

hẹp chưa đáp ứng nhu cầu giải trí, nơi sinh hoạt cộng đồng. 

Đội ngũ làm công tác văn hóa là bí thư chi bộ, trưởng ban 

công tác mặt trận khu dân cư, trưởng khu dân cư kiêm nhiệm 

quản lý, năng lực, trình độ làm theo kinh nghiệm, làm suy 

giảm, thiếu hiệu quả hoạt động. Nguồn kinh phí bồi dưỡng, tập 

huấn cán bộ văn hóa thôn, xã không cấp thường xuyên. 
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Chương 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG  

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở HUYỆN THANH HÀ 

Từ nội dung đánh giá chung cuối chương 2, các thành 

quả đạt được cùng một số mặt hạn chế được nêu tương đối đầy 

đủ, chi tiết. Tất cả cho thấy BCĐ, phòng VHNT huyện chỉ đạo 

phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cần 

nghiên cứu kỹ hiện tượng xã hội ở 2 phía: tích cực và tiêu cực. 

Đây là nhân tố tác động đến hoạt động xây dựng đời sống văn 

hóa cơ sở. Qua đó, xác định cụ thể nhóm giải pháp về cơ chế, 

chính sách trong tổ chức, hoạt động; chủ thể quản lý, chỉ đạo 

phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tích cực phát huy 

hơn nữa giá trị văn hóa truyền thống quê hương Thanh Hà 

trong giai đoạn hiện nay.  

3.1. Yếu tố tác động đến hoạt động xây dựng đời sống văn 

hóa 

3.1.1. Yếu tố tích cực 

3.1.2. Yếu tố tiêu cực 

3.2. Đề xuất các giải pháp 

3.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí xây dựng đời 

sống văn hóa 

3.2.2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tổ chức và hoạt động 

đời sống văn hóa 

3.2.3. Nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa và 

các phong trào văn hóa 

3.2.3.1. Nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa 

3.2.3.2. Nâng cao chất lượng xây dựng các phong trào văn 

hóa 

3.2.4. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống 
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3.2.5. Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động các thiết 

chế văn hóa 

3.2.6. Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 

3.2.7. Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất thực hiện 

phong trào 

3.2.8. Phát huy vai trò của cộng đồng 

3.2.9. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thi đua, khen thưởng 

Tiểu kết 

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện 

Thanh Hà là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các 

cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thanh Hà quan tâm chỉ đạo. 

Trong quá trình triển khai thực hiện cũng đạt được những 

thành tựu nhất định nhưng bên cạnh đó cũng còn tồn tại những 

hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Dựa vào tình hình 

thực tế của địa phương, tác giả luận văn đã đưa ra một số giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Hà như: Nâng cao 

nhận thức về vai trò, vị trí xây dựng đời sống văn hóa; Hoàn 

thiện cơ chế chính sách trong tổ chức và hoạt động; Nâng cao 

chất lượng xây dựng xây dựng nếp sống văn hóa và các phong 

trào văn hóa; Phát huy giá trị văn hóa truyền thống; Xây dựng 

và nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa; Tập 

huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; Tăng cường đầu tư kinh phí, 

cơ sở vật chất thực hiện phong trào; Phát huy vai trò của cộng 

đồng; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng. 

Các giải pháp vừa mang tính thực tiễn và lâu dài phù 

hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện Thanh Hà. Việc 

thực hiện tốt các giải pháp sẽ góp phần khắc phục những hạn 

chế trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn 

huyện đảm bảo quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở 

huyện có những bước thay đổi phù hợp với nghị quyết của 
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Đảng về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước. 

 

KẾT LUẬN 

Trong suốt quá trình lãnh đạo nhân dân, tiến hành 

thắng lợi các cuộc kháng chiến chống xâm lược, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn quan 

tâm toàn diện, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, sức mạnh 

của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước. 

Chúng ta hiểu rằng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc là sức mạnh nội sinh quan trọng của sự 

phát triển. 

Luận văn đã khái quát về xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở trên địa bàn huyện Thanh Hà như các khái niệm về đời 

sống văn hóa, đơn vị cơ sở, đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở, các văn bản của Đảng và Nhà nước về 

xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đánh giá tổng quan về địa 

bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương như khái quát về lịch 

sử, vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế- văn hóa- xã hội, vai trò của 

việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đối với huyện Thanh 

Hà.  

Luận văn cũng đã đánh giá thực trạng xây dựng đời 

sống văn hóa cơ sở ở huyện Thanh Hà qua 7 nội dung đó là: 

Việc ban hành và triển khai các văn bản quản lý; Xây dựng 

nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Xây 

dựng các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa cấp huyện, thôn, 

KDC, thư viện, đài phát thanh huyện, xã; Tổ chức các phong 

trào văn hóa như xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng làng, 

khu dân cư văn hóa; Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn 
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hóa; Sự tham gia của cộng đồng trong công tác xây dựng đời 

sống văn hóa cơ sở; Công tác thanh tra, kiểm tra và thi đua 

khen thưởng. Đó là những hoạt động chủ yếu góp phần xây 

dựng văn hóa, con người ở huyện Thanh Hà. 

Bên cạnh những ưu điểm, công tác xây dựng đời sống 

văn hóa trên địa bàn huyện Thanh Hà cũng gặp những hạn 

chế, yếu kém nhất định như sự quan tâm của cấp uỷ, chính 

quyền một số cơ sở chưa sâu sát; trình độ năng lực chuyên 

môn nghiệp vụ của một số cán bộ cấp xã, thị trấn còn hạn chế, 

phiến diện; nhận thức của người dân về phong trào còn hạn 

chế... 

Trên cơ sở thực trạng và phương hướng xây dựng đời 

sống văn hóa trên địa bàn huyện Thanh Hà, luận văn đưa ra 9 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời sống 

văn hóa trên địa bàn huyện Thanh Hà. Đó là các giải pháp: 

Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí xây dựng đời sống văn 

hóa; Hoàn thiện cơ chế chính sách trong tổ chức và hoạt động; 

Nâng cao chất lượng xây dựng xây dựng nếp sống văn hóa và 

các phong trào văn hóa; Phát huy giá trị văn hóa truyền thống; 

Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn 

hóa; Tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; Tăng cường đầu tư 

kinh phí, cơ sở vật chất thực hiện phong trào; Phát huy vai trò 

của cộng đồng; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thi đua khen 

thưởng. 

Để công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa 

bàn huyện Thanh Hà đạt được các mục tiêu, phương hướng đề 

ra thì cần phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn 

chế tồn tại trong việc xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn 
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bên cạnh đó thì phải thực hiện đồng bộ hóa các giải pháp. 

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Thanh Hà 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. Đời sống văn hóa của người 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 của huyện Thanh Hà nói riêng, góp phần quan 

trọng cho sự phát triển kinh tế, chính trị- xã hội của tỉnh Hải 

Dương nói chung. 

 

 

 

 


