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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về 
“Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng 

yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

Thực hiện Công văn số 370/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 03/3/2023 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 
19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về phát huy giá trị văn hóa 
xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện Gia Lộc báo cáo kết quả 02 
năm thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Gia Lộc là một huyện thuần nông giàu truyền thống cách mạng, có nhiều điều 

kiện thuận lợi về phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá xã hội. Trong những năm qua, 
được sự quan tâm của tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều 
hành của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của toàn thể nhân dân trong huyện nên đời 
sống kinh tế xã hội nói chung, lĩnh vực văn hoá nói riêng có nhiều tiến bộ, góp phần 
tạo ra khí thế mới trong đời sống xã hội của huyện. Nhân dân phấn khởi, tự tin, tích 
cực lao động, sản xuất kinh doanh, chủ động đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất, làm giàu cho gia đình và xã hội, đồng thời có thêm điều kiện 
để nâng cao hiểu biết về mọi mặt, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn hiện nay.

Chương trình “Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải 
Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030”, được các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo từ công tác quán triệt học tập, công tác 
tuyên truyền phổ biến rộng rãi nên nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và toàn 
thể nhân dân được nâng lên rõ rệt. Các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình hưởng 
ứng, đặc biệt là tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - 
thể thao, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Việc xây dựng chương trình hành động 
được nhiều cơ sở quan tâm, do vậy các mục tiêu, giải pháp đề ra có tính khả thi cao 
hơn, thiết thực hơn.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã có các chủ trương, biện pháp chỉ đạo và cụ thể 
hoá các chủ trương đó bằng các chương trình hành động cụ thể, có hiệu quả. Vì vậy, 
sau 02 năm triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU 
của Tỉnh ủy, trên địa bàn huyện đã thu được nhiều kết quả thiết thực.



II. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHƯƠNG 
TRÌNH

1. Công tác quán triệt Chương trình
 Xác định Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực  phát 

triển đất nước nên sau khi nhận được Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 
của Tỉnh ủy Hải Dương về “Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con 
người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 
năm 2030”,  góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm 
kỳ 2020-2025. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lộc, UBND huyện 
xây dựng xây dựng Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 18/2/2022 về việc triển khai 
thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về “Phát huy giá 
trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển 
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; thực hiện Chương trình với nội 
dung trọng tâm là công tác lãnh đạo, định hướng xây dựng các tiêu chí để phát triển 
văn hóa, con người; công tác chính trị tư tưởng và việc xây dựng nền nếp, kỷ cương 
trong các hoạt động văn hóa; giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi và từng bước giải 
quyết các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động văn hóa. Giao cho Phòng Văn hóa-
Thông tin huyện chủ trì phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức hội nghị triển 
khai học tập Chương trình trên phạm vi toàn huyện. Đài truyền thanh huyện, Đài 
truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng những nội 
dung cơ bản của Chương trình đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Các 
chi, đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ căn cứ Kế hoạch của UBND; Huyện uỷ tổ chức 
quán triệt, triển khai tuyên truyền thực hiện Chương trình tới toàn thể cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, nhân dân và các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch 
thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương mình đảm bảo 
nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.
  2. Công tác tuyên truyền

UBND huyện giao cho Phòng Văn hóa-Thông tin chủ trì phối hợp với các ban, 
ngành đoàn thể tổ chức triển khai xuống cơ sở và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 
thực hiện. Thực hiện mục tiêu xây dựng văn hóa xứ Đông là nền tảng tinh thần của 
xã hội, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Hải Dương trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, bảo vệ và phát huy những giá trị 
đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường lành mạnh góp phần thực hiện thành 
công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ đạo tăng cường công tác 
tuyên truyền Chương trình số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Phát huy giá trị văn hóa 
xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030”, bằng nhiều hình thức như: Pa nô, áp phích, 
khẩu hiệu tuyên truyền...; phổ biến nội dung cơ bản của Chương trình trong các cuộc 
họp giao ban, họp tổng kết ngành và các cuộc họp trong chi bộ; lồng ghép tuyên 
truyền tới các câu lạc bộ hoạt động ở từng thôn, xóm như: câu lạc bộ mẹ chồng, nàng 



dâu, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ Văn hóa - Văn nghệ …; hệ 
thống Đài truyền thanh huyện và Đài truyền thanh cơ sở mở chuyên trang, chuyên 
mục để tuyên truyền sâu rộng Chương trình số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy. Biểu dương 
những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và lao động trong thời kỳ mới để 
nhân dân trong huyện học tập và noi theo, phê phán những hành vi, lối sống không 
lành mạnh trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay.

Sau 02 năm tổ chức, triển khai và phối hợp thực hiện Chương trình 22 - CTr/TU 
của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn huyện đã được quán triệt đầy đủ nội dung của Chương trình và đã được 
chuyển hóa thành những chương trình phối hợp cụ thể giữa các cấp ủy, chính quyền và 
các ban, ngành, đoàn thể để từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác xây dựng và phát triển văn hoá xứ Đông, xây dựng con người Hải Dương  văn 
minh, hiếu học và khát vọng vươn lên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, 
đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân 
dân về tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
Hải Dương trong tình hình mới.

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI 
PHÁP NÊU TRONG CHƯƠNG TRÌNH

1. Về xây dựng con người Gia Lộc phát triển toàn diện
 1.1 Bồi  dưỡng lòng  yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần hiếu học, cùng ý 
chí khát vọng vươn lên

Xây dựng con người mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Chương 
trình số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy đã đặt ra nhằm xây dựng và phát triển con người 
Hải Dương  văn minh, hiếu học và khát vọng vươn lên đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước. Để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình, huyện Gia 
Lộc đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, 
đạo đức và lối sống trong giai đoạn mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Coi 
trọng giáo dục đạo lý làm người, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, đạo đức lối sống, nếp sống văn hóa, lịch sử dân tộc và 
bản sắc dân tộc, ý chí vươn lên vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước. 
Đẩy mạnh phong trào đấu tranh và phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm khắc 
phục và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong 
cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, các ban, ngành đoàn thể của huyện tổ chức mở các lớp dạy nghề 
cho lao động nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, lao động sáng tạo ngày 
càng cao của các tầng lớp nhân dân phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật vào đời sống.

Nhìn chung, qua tuyên truyền, giáo dục đã góp phần xây dựng con người Hải 
Dương nói chung và con người Gia Lộc nói riêng có tinh thần tự cường dân tộc, 
phấn đấu vì độc lập dân tộc; có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung; 
có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, tôn trọng kỷ cương, phép nước, quy ước 



của cộng đồng, có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, lao động chăm 
chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của 
bản thân, gia đình và tập thể. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, thẩm mỹ và thể lực…

1.2. Nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa
Xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nội dung được Huyện ủy, 

UBND huyện tăng cường chỉ đạo, thực hiện. Chú trọng đến môi trường xã hội, xây 
dựng nếp sống, lối sống dân cư mới với những thói quen mới, xây dựng cộng đồng 
dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội. Các cấp ủy, chính quyền địa phương quan 
tâm chỉ đạo sâu sát các ngành, đoàn thể nhất là ngành Văn hóa - Thông tin trong 
việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, bản sắc văn hóa 
được quan tâm thực hiện. Việc quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội được thường 
xuyên theo định kỳ và đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. 
Các di tích lịch sử, các di sản văn hóa, các công trình văn hóa ở địa phương luôn 
được tu bổ, tôn tạo phát triển nhằm nâng cao giá trị. Việc cưới, việc tang đã được 
thực hiện theo nếp sống văn minh, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc.

Bên cạnh đó địa phương cũng tích cực vận động cán bộ và nhân dân thực 
hiện các cuộc vận động, các phong trào nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành 
mạnh ở mọi cấp, mọi ngành, khắp các địa bàn dân cư như: Gia đình văn hóa, Thôn-
Khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Ngày hội đại đoàn kết 
toàn dân tộc được quan tâm, tăng cường chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, các khu dân 
cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhiều hoạt động văn hóa 
văn nghệ, thể dục thể thao đa dạng, phong phú góp phần xây dựng phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vững mạnh, toàn diện.

1.3. Về phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống
Qua 02 năm thực hiện Chương trình, sự nghiệp văn hóa ở địa phương tiếp tục 

được phát triển, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được xây dựng 
và củng cố toàn diện, rộng khắp. Các lễ hội ở địa phương đã mang đậm bản sắc văn 
hóa của quê hương. Các lễ hội tôn giáo được tổ chức trang trọng trong phạm vi 
cộng đồng giáo dân với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”. Các hoạt động văn hóa ở 
Gia Lộc được tăng cường xây dựng và củng cố qua các năm. Cấp ủy và chính quyền 
luôn quan tâm tạo điều kiện để kích thích tính sáng tạo trong nhân dân.

Phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương luôn được duy trì; thường xuyên 
tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn góp phần đáp ứng nhu 
cầu văn hóa, văn nghệ của người dân và biểu diễn phục vụ những ngày lễ lớn của 
quê hương, đất nước.

Tính chủ động, sáng tạo, tích cực của nhân dân bước đầu được phát huy. Sự 
tham gia tích cực, tự giác của nhân dân vào việc xây dựng văn hóa, con người Hải 
Dương  đã tạo được chuyển biến bước đầu và là tiền đề rất quan trọng trong công cuộc 



xây dựng và bảo vệ Tố quốc. Các giá trị văn hóa ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò tích 
cực và khả năng tác động mạnh các lĩnh vực của đời sống. Những nét mới trong chuẩn 
mực văn hóa và trong nhân cách con người từng bước được hình thành.

1.4. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa
Hằng năm, UBND huyện đã đưa các nội dung về xây dựng và phát triển văn hóa 

vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng việc mở rộng và phát triển 
nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng 
thời xây dựng các chương trình hành động chuyên đề về văn hóa; kịp thời nắm bắt tình 
hình, đôn đốc việc xây dựng và phát triển văn hóa được thường xuyên, hiệu quả.

Vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được phát huy trong việc tập 
hợp vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng trong việc thực hiện các nhiệm vụ 
văn hóa, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, nhận thức chưa đầy đủ trong 
đoàn thể và quần chúng. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để cùng tháo gỡ những vướng 
mắc ở mỗi địa phương theo chức năng, nhiệm vụ. 

Cùng với công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy 
lùi các hoạt động phản văn hóa, các sản phẩm văn hóa độc hại. Thực hiện công tác 
quản lý theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên và được sự quan tâm của các cấp, việc 
quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Gia Lộc nhìn 
chung chặt chẽ, sâu sát. Công tác kiểm tra của huyện, của xã, thị trấn đối với các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ văn hóa một cách thường xuyên; ngoài ra còn tổ chức kiểm 
tra đột xuất khi cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực văn hóa. Về cơ bản 
kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, vi phạm pháp luật, có biện 
pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm hành chính.

1.5. Về tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa
Qua 02 năm thực hiện Chương trình, UBND huyện đã không ngừng quan tâm 

đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các thiết chế văn hóa bị xuống cấp. Tiếp tục bảo đảm 
kinh phí cho các chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; tăng cường đẩy mạnh 
công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các công 
trình di tích, làm đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh môi trường, xây dựng 
các công trình phúc lợi công cộng. 

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” Huyện đã đầu tư 
hàng tỷ đồng để xây mới và nâng cấp Nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ của huyện; 
Nhà tưởng niệm cố Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước Lê Thanh Nghị; Nhà văn hóa 
huyện; Nhà thi đấu thể thao, Sân vận động Trung tâm của huyện…  đặc biệt, thực 
hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện, UBND huyện tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu công 
trình phù điêu Gia Lộc văn hiến, anh hùng  đã nhận được hưởng ứng tích cực của 
đông đảo tầng lớp nhân dân khi tổ chức phát động, thi và tham gia ý kiến đóng góp; 
trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để xây dựng cho được 
bức phù điêu thể hiện được bản sắc, thành tựu phát triển kinh tế của đất và  con 
người Gia Lộc văn hiến, anh hùng.



Đối với các xã, thị trấn, các thôn, khu dân cư (KDC) đã đầu tư nhiều tỷ đồng 
để xây mới và nâng cấp sửa chữa các cơ sở vật chất văn hóa, thể thao ở cơ sở như 
Nhà văn hóa xã, Nhà văn hóa thôn, KDC, sân vận động trung tâm xã, sân và điểm 
vui chơi, các câu lạc bộ văn hóa thể thao; xây dựng cổng làng văn hóa; xây dựng 
nghĩa trang liệt sỹ, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn…

 Củng cố, xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hóa, để nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động. Tính đến cuối năm 2022 huyện đã xây dựng 01 nhà văn hóa cấp 
huyện, 18/18 xã, thị trấn có nhà văn hóa cấp xã, 104/104 thôn, khu dân cư có nhà văn 
hóa thôn; Các  câu lạc bộ thể dục thể thao và câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ  ở địa 
phương ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng tổ chức hoạt động.

 Công tác xây xây dựng gia đình văn hóa được quan tâm, coi gia đình thực sự 
là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con 
người. Xây dựng và nhân rộng gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, 
con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu, giảm 
thiểu bạo lực gia đình. Năm 2022 huyện có 95,8% gia đình được công nhận là gia 
đình văn hóa, ko có vụ bạo lực nào trên địa bàn.

Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để các tổ chức cá nhân và nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể 
thao, động viên các tầng lớp nhân dân đầu tư và đóng góp cho sự nghiệp văn hóa; 
khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, đầu 
tư các thiết chế văn hóa, thể thao.

Thực hiện nhiều chính sách và tạo điều kiện ưu đãi, thu hút các đoàn nghệ 
thuật chuyên nghiệp về địa phương biểu diễn; cùng với đó thông qua các hội diễn 
văn nghệ quần chúng, lễ hội, các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở địa phương mang 
tính mở rộng đã thu hút sự tham gia giao lưu của các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Từ 
đó có điều kiện trao đổi, học hỏi, chọn lọc sáng tạo đáp ứng nhu cầu giao lưu, hội 
nhập của thời kỳ đổi mới đất nước và phát triển kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa.

1.6. Về xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa
UBND Huyện đã thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ làm công tác văn hóa từ huyện đến cơ sở, nhằm nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực. Có chế độ động viên, khuyến khích cán bộ có chuyên môn, nghiệp 
vụ vào làm công tác văn hóa nhất là ở cơ sở.

Tạo mọi điều kiện để các Câu lạc bộ, các hội (Hội sinh vật cảnh, nhiếp ảnh, 
thơ ca, bóng bàn, cầu lông, võ thuật…) hoạt động có hiệu quả tạo ra nhiều loại hình, 
mô hình, thành tích, tác phẩm có giá trị cao, có chất lượng, điển hình phục vụ tốt 
hơn nhu cầu của nhân dân.

2. Phát triển văn hóa, thể thao và du lịch 
2.1. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa



-  Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, bản sắc văn hóa được 
quan tâm thực hiện. Việc quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội được thường 
xuyên theo định kỳ và đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. 
Các di tích lịch sử, các di sản văn hóa, các công trình văn hóa ở địa phương luôn 
được tu bổ, tôn tạo phát triển nhằm tiến tới nâng cao giá trị. Nhiều hủ tục lạc hậu đã 
được xóa bỏ. Việc cưới, việc tang đã được thực hiện theo nếp sống văn minh, phù 
hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc.

- Việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng tiêu biểu, nhất 
là các di tích được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia được quan tâm, chú trọng. Gắn 
kết giữa bảo tồn với phát huy giá trị di sản văn hóa và từng bước xây dựng, phát 
triển du lịch cộng đồng, nhằm thúc đẩy phát triển đồng bộ, hài hòa giữa đầu tư cho 
văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2021-2022 cùng với UBND 
tỉnh đã tu bổ, tôn tạo cấp thiết cho 03 di tích: Chùa Dâu- Nhật Tân; Nhà Thờ họ Vũ- 
Hoàng Diệu; Miếu- Chùa Đông Cận- Tân Tiến. 

- Thường xuyên hướng dẫn cơ sở khảo sát, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền 
quyết định xếp hạng đối với các di tích có đủ điệu kiện, tiêu chí. Huy động các 
nguồn lực đầu tư để bảo tồn, tôn tạo, phục hồi và phát huy các giá trị lịch sử, văn 
hóa truyền thống theo hướng xã hội hóa.

 - Phục hồi và truyền dạy để giữ gìn, phát huy một số loại hình nghệ thuật 
truyền thống và trò chơi dân gian được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể 
và đang có nguy cơ mai một như: Nghệ thuật múa rối nước, hát chèo…

 2.2. Chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa
 - Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là các ngành 

nghề thủ công truyền thống trên địa bàn huyện. Xây dựng cơ chế hợp lý để khuyến 
khích sáng tạo văn hóa và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, hình thành và phát 
triển các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa lớn, đầu tư công nghệ cao hoạt động 
trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. 

 - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa (di sản, lưu trữ, 
thư viện, nghệ thuật biểu diễn, truyền thông nghe nhìn và đa phương tiện, kiến trúc, 
quảng cáo, thủ công mỹ nghệ ...) cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để 
mọi người cùng tích cực hưởng ứng tham gia. 

- Tổ chức khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến 
cơ sở nhằm duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu văn hóa, 
tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. 

2.3. Tập trung nguồn lực phát triển du lịch
 - Khuyến khích các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện lập hồ sơ đề nghị 

công nhận khu, điểm du lịch cấp tỉnh nhằm nâng cao chất lượng các khu, điểm du 
lịch gắn với di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, làng nghề, ẩm thực,… nhằm bảo tồn và 
phát huy các giá trị di sản văn hóa bền vững, có hiệu quả kinh tế cao.



 - Tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực cho việc phát triển hạ tầng du lịch, 
tạo sự kết nối thuận lợi, hoàn chỉnh các sản phẩm du lịch trọng điểm (du lịch sinh 
thái, tâm linh, trải nghiệm, nghỉ dưỡng). Xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút các 
nhà đầu tư có năng lực trong khai thác, phát triển các loại hình du lịch phù hợp với 
điều kiện thực tế của địa phương như du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch trải 
nghiệm gắn với phát triển các sản phẩm nông nghiệp của huyện Gia Lộc. 

2.4. Duy trì và phát triển các phong trào thể dục, thể thao
 - Đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe thể 

chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Mở rộng các 
phong trào thể dục thể thao, các loại hình tập luyện và thi đấu thể thao; thực hiện tốt 
cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

- Động viên khuyến khích về vật chất, tinh thần đối với đội ngũ vận động viên, 
huấn luyện viên; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị luyện tập, thi đấu thể 
dục thể thao từ huyện đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân. 
          - Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 2.5. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông
 - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương về “Phát huy 
giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát 
triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên hệ thống thông tin đại 
chúng. Từng bước xây dựng hình ảnh con người Gia Lộc phát triển toàn diện, đáp 
ứng yêu cầu phát triển trong thời đại mới.

 - Từng bước hoàn thiện và đưa vào sử dụng có hiệu quả hoạt động của Thư 
viện huyện và hệ thống thư viện cơ sở, các tủ sách thôn, khu dân cư theo hướng đa 
dạng hóa các loại hình dịch vụ. Tăng cường các hoạt động phát triển văn hóa đọc; 
xây dựng và phát triển phong trào, thói quen, nhu cầu đọc trong mọi tầng lớp nhân 
dân, nhất là trong thanh, thiếu niên. 

 - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 
thư viện, đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở, trọng tâm là người phụ trách đài truyền 
thanh cấp xã; nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công 
nghệ thông tin. 

2.6. Chủ động hội nhập trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 
Chủ động, sáng tạo trong hội nhập về văn hóa, thể thao, du lịch. Tiếp nhận có 

chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc, truyền 
thống của quê hương. Chủ động đón nhận cơ hội phát triển, vượt qua các thách thức 
để giữ gìn, hoàn thiện bản sắc văn hóa dân tộc, hạn chế, khắc phục những ảnh 
hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa.

 



3. Tổ chức một số sự kiện mang đậm dấu ấn huyện Gia Lộc 
3.1. Sự kiện văn hóa, du lịch 
- UBND huyện Tổ chức Lễ hội Đền Quát- xã Yết Kiêu mùa thu hằng năm 

nhằm phát huy giá trị di tích lịch sử Đền Quát với sự tham gia của nhiều đại biểu 
cấp Trung ương, Tỉnh, Huyện và thu hút lượng lớn khách thập phương về dâng 
hương, lễ.

- Phối hợp với các huyện lân cận để tổ chức xây dựng các tuyến du lịch hấp 
dẫn (Đền Quát- Chi Lăng Nam- đền Tranh- làng nghề Cúc Bồ và 02 tuyến du lịch: 
Thành phố Hải Dương - Gia Lộc - Thanh Miện và tuyến Thành phố Hải Dương - 
Gia Lộc - Ninh Giang); tổ chức các lễ hội truyền thống kết hợp thăm quan Làng 
Nghề (Làng Nghề Giầy da xã Hoàng Diệu); Phát triển dịch vụ văn hóa, giải trí, lưu 
trú, ăn uống... nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách du lịch. 

- Gắn kết các tuyến du lịch tâm linh với du lịch làng nghề trong huyện và các 
sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của huyện. Gắn kết các địa điểm du lịch của huyện 
với các tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh tạo nên những tuyến du lịch hấp dẫn.

 - Đã tổ chức tốt các hội diễn (liên hoan, hội thi): văn nghệ quần chúng; hội 
diễn sân khấu không chuyên, Văn nghệ công nhân viên chức, người lao động và gia 
đình văn hóa tiêu biểu với quy mô từ cơ sở đến cấp huyện.

 3.2. Hoạt động thể thao 
- Tổ chức Thành Đại hội thể dục thể thao các cấp lần thứ IX, Hội khỏe Phù 

đổng huyện Gia Lộc lần thứ X theo kế hoạch của tỉnh và hằng năm tổ chức tốt các 
giải thể thao của huyện, của các xã, thị trấn

 - Hằng năm huyện đều cử các đội tuyển tham gia các giải thể thao cấp tỉnh: 
Như đua thuyền, điền kinh, bơi, … hay các ngày hội như "Ngày chạy Olympic" và 
Giải việt dã Báo Hải Dương mở rộng, Giải truyền thống mùa Xuân Côn Sơn …

4. Kết quả thực hiện các giải pháp được xác định trong Chương trình 22-
CTr/TU và Kế hoạch số 281/KH-UBND, ngày 18/2/2022 về việc triển khai thực 
hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy

- Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm đều cao hơn chỉ tiêu của tỉnh, 
vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, năm  2022 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,8%.

- Tỷ lệ số làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa hàng năm vượt mức kế 
hoạch đề ra. Tính đến cuối năm 2022 trên địa bàn huyện có 104/104 làng, khu dân 
cư đạt danh hiệu làng/khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 100%.

- 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa. Các đội văn nghệ hoạt động có hiệu quả. 
- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa hàng luôn cao hơn 

90% (chỉ tiêu kế hoạch hằng năm đề ra).
- Có 100% số xã thị trấn có nhà văn hoá, có đội văn nghệ hoạt động có hiệu quả. 
- Có 100% số thôn, khu dân cư có nhà văn hoá và tủ sách thôn.



IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển kinh tế, đời sống văn 

hoá tinh thần của nhân dân trong huyện đã từng bước được cải thiện và nâng lên 
đáng kể. Môi trường văn hoá lành mạnh, các giá trị văn hoá truyền thống của dân 
tộc được chú trọng bảo tồn và phát huy, các giá trị mới đang hình thành và phát 
triển. Hợp tác giao lưu văn hoá trong và ngoài nước ngày càng mở rộng, nhiều sản 
phẩm văn hoá có giá trị được tiếp thu có chọn lọc, làm phong phú đời sống văn hoá, 
tinh thần của nhân dân.

1. Ưu điểm
Qua 02 năm thực hiện Chương trình số 22, đời sống văn hóa của nhân dân 

trong huyện có nhiều chuyển biến đáng kể. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” mà trọng tâm là xây dựng Làng, KDC văn hóa, gia đình 
văn hoá, cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa phát triển sâu rộng trong 
toàn huyện, được nhân dân đồng tình hưởng ứng đã có tác động tích cực đến việc 
xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, khơi dậy truyền thống yêu quê hương, đất nước, 
tự cường dân tộc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như tăng 
cường sự đoàn kết trong cộng đồng.

 Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư được tổ chức định kỳ hằng năm tại các 
thôn, KDC, kết hợp các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Khai thác và 
phát huy những yếu tố đặc sắc trong hoạt động văn hoá truyền thống; các hoạt động 
sinh hoạt thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, kéo co... được 
duy trì thường xuyên và phát huy tác dụng; phong tục tập quán tốt đẹp được quan 
tâm giữ gìn; phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những nhân tố mới, những 
điển hình trong xây dựng kinh tế, phát triển xã hội; các phong tục tập quán lạc hậu 
từng bước được xóa bỏ thay vào đó là thực hiện lối sống lành mạnh, nếp sống văn 
minh; môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hoá được quan tâm đầu tư 
gắn với xây dựng nông thôn mới...

Để xây dựng, phát triển con người một cách toàn diện, các cấp ủy Đảng đã lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác: Giáo dục - đào tạo, y tế, dân số - gia đình, 
xóa đói, giảm nghèo, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, phong trào văn hóa, văn 
nghệ, thể dục - thể thao. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị 
05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) nhằm ngăn chặn và  từng bước đẩy lùi 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, đội ngũ cán bộ làm 
công tác văn hóa có bước trưởng thành. Các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật 
luôn được động viên, khuyến khích; hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra 
sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn, phát huy 
giá trị văn hóa truyền thống luôn được quan tâm. 



2. Những hạn chế, yếu kém 
-  Quá trình chuẩn bị và triển khai quán triệt Chương trình số 22 ở một số đơn vị 

chất lượng chưa cao. Việc thảo luận xây dựng chương trình hành động còn mang tính 
hình thức, chủ yếu là ý kiến của các đồng chí cán bộ đảng viên trong Ban chấp hành 
hoặc lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể. Việc triển tuyên truyền trong các đoàn thể quần 
chúng cũng như tuyên truyền trong nhân dân chưa được rộng rãi và chưa có chiều sâu. 

- Công tác lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận tổ 
quốc và các hội đoàn thể trong việc tuyên truyền thực hiện chưa thường xuyên và kịp 
thời, đặc biệt là ở cơ sở. Một số nơi cấp uỷ đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm, 
các ban, ngành đoàn thể chưa tích cực trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện.

- Chưa tạo được cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích cho những người 
làm công tác văn hoá đặc biệt là các nghệ nhân, văn nghệ sĩ tham gia sáng tác, lao 
động, làm ra các sản phẩm văn hoá cho xã hội, công tác hỗ trợ đào tạo tài năng trẻ, 
chế độ chính sách đối với diễn viên, vận động viên còn thấp; đội ngũ cán bộ làm 
công tác văn hoá còn thiếu và yếu cả về số lượng và chất lượng, nhất là ở cơ sở. 
Công tác sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể đã được triển 
khai thực hiện nhưng chưa mang lại hiệu quả.

- Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hoá còn hạn chế, các yếu tố đảm bảo cho 
công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở như: Quỹ đất đai dành cho sự nghiệp văn hoá 
– thông tin – thể thao, các thiết chế  văn hoá – thông tin – thể thao, bảo tồn và phát triển 
vốn văn hoá truyền thống... ở nhiều cơ sở chưa được quan tâm đúng mức còn ở quy mô 
nhỏ nên chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của người dân; ngân 
sách đầu tư cho sự nghiệp văn hoá hằng năm quá ít, không đảm bảo để thực hiện 
công tác tuyên truyền cũng như tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, hưởng thụ 
văn hoá tinh thần của nhân dân đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện Chương 
trình số 22 tại địa bàn huyện.

- Phong trào xây dựng Làng, KDC văn hoá, gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá 
tuy đạt được một số kết quả đáng khích lệ, song vẫn còn một số địa phương, đơn vị 
chưa quan tâm đúng mức. Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” các cấp hoạt động chưa mang lại hiệu quả cao; cán bộ chuyên trách về công tác 
văn hoá còn thiếu và yếu, còn phải kiêm nhiệm. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị 
văn hoá một số nơi còn mang tính hình thức, chưa tạo được mô hình các điểm sáng 
văn hoá, chưa nhân ra diện rộng. Tình trạng vi phạm luật giao thông có chiều hướng 
gia tăng, ý thức về bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, gây 
ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống cộng đồng.

3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
3.1. Nguyên nhân khách quan.
- Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường làm cho một bộ phận nhân 

dân chạy theo giá trị vật chất, dần dần đánh mất các giá trị văn hoá truyền thống. Quá 
trình hội nhập đã tạo điều kiện cho các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập vào đời 



sống người dân và lan toả mạnh mẽ như hội chứng nghiện game –online, văn hóa 
phẩm đồ trụy, hình ảnh kích động bạo lực…đã làm cho một bộ phận nhân dân phai 
nhạt bản sắc văn hoá truyền thống. Đặc biệt trong văn hóa giao tiếp, ứng xử, thời trang 
nhất là trong tầng lớp thanh thiếu niên.

- Sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội, âm mưu diễn biến hoà bình của các 
thế lực thù địch đã tác động làm cho bản sắc văn hoá truyền thống bị xói mòn, mờ 
nhạt, ảnh hưởng của những sản phẩm văn hoá xấu lưu hành trong xã hội đã tác động 
tiêu cực đến đời sống tinh thần của một bộ phận nhân dân.

- Chính sách đầu tư cho lĩnh vực văn hoá chưa đồng bộ và còn hạn chế, nhất 
là công tác sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể. Công tác bồi 
dưỡng nhân lực, các chính sách ưu đãi thu hút cán bộ làm công tác văn hoá chưa 
được quan tâm đúng mức.

3.2. Nguyên nhân chủ quan.
- Vai trò quản lý, tổ chức, chỉ đạo, điều hành và phối hợp của các cấp uỷ 

đảng, chính quyền một số địa phương chưa thật sự đồng bộ và thường xuyên. Một 
số cơ sở Đảng, chính quyền còn lơ là, chưa tổ chức đẩy mạnh công tác vận động 
tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực văn hoá, một bộ phận 
cán bộ, đảng viên chưa thật sự gương mẫu để nhân dân học tập và làm theo.

- Ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hoá tuy có tăng nhưng vẫn còn hạn chế, 
chưa đáp ứng được yêu cầu về phát triển văn hoá trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ 
làm công tác văn hoá từ huyện đến cơ sở còn thiếu và yếu cả về số lượng và chuyên 
môn nghiệp vụ, đặc biệt là ở cơ sở.

4. Bài học kinh nghiệm
- Để Chương trình số 22 đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực đòi 

hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc và điều 
hành của chính quyền phải được phát huy. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp và 
các tổ chức đoàn thể phải được đẩy mạnh, các phong trào thi đua phải được thực 
hiện thường xuyên và đồng bộ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm huy 
động sức mạnh của toàn dân trong xây dựng, phát huy và phát triển văn hóa.

- Công tác tuyên truyền phải thường xuyên được quan tâm để nâng cao nhận 
thức và chuyển biến trong hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng 
công tác bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống, lấy việc xây dựng nhân cách con 
người là trọng tâm cốt lõi của phát triển văn hóa.

- Làm tốt công tác nêu gương trong việc xây dựng và thực hiện đời sống văn 
hóa, coi trọng việc tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt. Xử lý hài hòa các 
mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với phát 
triển văn hóa.

                                         



PHẦN THỨ HAI
Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới tiếp tục thực hiện 

Chương trình số 22 – CTr/TU của Tỉnh ủy về “Phát huy giá trị văn hóa xứ 
Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển               

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH
Hiện nay, xu hướng hòa bình, hợp tác, phát triển, toàn cầu hóa và cách mạng 

khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ thúc đẩy quá trình xã hội hóa thông tin và 
kinh tế tri thức, tạo điều kiện thuật lợi cho giao lưu, hội nhập và phát triển văn hóa. 
Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhờ công nghệ mà hiện đại hóa, có sức lan tỏa 
mạnh trên phạm vi toàn cầu, giao thoa văn hóa trở lên mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện 
để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trên bước đường đổi mới, các điều kiện kinh 
tế - xã hội phát triển mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa phát triển; nhu 
cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân tiếp tục được nâng cao, tạo động lực để phát 
triển văn hóa. Trình độ nhận thức văn hóa của nhân dân ngày một cao hơn. Tuy 
nhiên với tiến trình toàn cầu hóa, tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường càng 
làm cho văn hóa biến dạng, nhiều mặt xuống cấp kéo theo sự suy thoái về tư tưởng, 
đạo đức, lối sống, đặc biệt là giới trẻ hiện nay.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chương trình 22-

CTr/TU, ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 
quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Xác định đây là một 
phong trào lớn, lâu dài, toàn diện không chỉ về xây dựng văn hóa, đạo đức, lối sống mà 
nó còn tác động đòn bẩy lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng 
trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị 
và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con 
người Việt Nam.

2. Tổ chức tốt các hình thức phát động, đăng ký và giao ước thi đua và kịp thời 
biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Giữ vững và 
phát huy danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng, KDC văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa.

  3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát 
triển kinh tế hiện nay; cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, 
ban hành hệ thống văn bản phù hợp với điều kiện và thực tiễn của địa phương. Chủ 
động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức, 
“tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa.

4. Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý 
văn hóa phù hợp, xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa từ huyện 
đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.



  5. Chính quyền các cấp tiếp tục đầu tư đúng mức cho lĩnh vực văn hóa, tương 
ứng với mức tăng trưởng kinh tế. Sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn 
đầu tư từ ngân sách nhà nước và có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên một số loại hình 
nghệ thuật truyền thống cần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

 6. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư, tài trợ, hiến 
tặng cho phát triển văn hóa và phát triển con người. Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh 
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để nâng cao khả năng dự báo và định hướng 
phát triển văn hóa, xây dựng con người tại địa phương.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị UBND Tỉnh cùng các ban ngành địa phương tiếp tục quan tâm đến 

công tác đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách đãi ngộ, khuyến khích đối với cán bộ 
làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã 
hội của các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng xã hội nhất là ở cơ sở.

2. Quan tâm đầu tư kinh phí cho các hoạt động văn hóa, tăng cường đầu tư cơ 
sở vật chất, các thiết chế văn hóa từ nguồn vốn đầu tư của nhà nước và cộng đồng 
xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, nhất là ở cơ sở.

3. Quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm 
công tác Văn hóa cơ sở đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kì mới.

4. Quan tâm đầu tư kinh phí trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích 
lịch sử trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU của  
Tỉnh ủy Hải Dương  về ““Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người 
Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030” trên địa bàn huyện Gia Lộc./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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