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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN THANH THỦY 

 

Số:       /BC- UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

             Thanh Thủy, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

     

BÁO CÁO 

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn  2000 - 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 01/9/2020 của Ban Chỉ đạo phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  tỉnh Phú Thọ về tổng kết 20 

năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn  

(2000 - 2020); 

UBND huyện báo cáo kết quả 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                         Phần thứ nhất 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO 

1.Thuận lợi 

 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) 

huyện Thanh Thủy luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Huyện uỷ, HĐND huyện cùng với sự phối hợp chặt chẽ của 

UBMTTQ huyện Thanh Thủy, các tổ chức chính trị - xã hội và các phòng, ban ngành, 

đoàn thể huyện nên phong trào được triển khai sâu rộng và có hệ thống. 

 Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào được thành lập từ huyện đến cơ sở. Ban vận 

động được thành lập đến từng khu dân cư và các cơ quan đơn vị, trường học. Hệ 

thống văn bản của trung ương, của tỉnh, của huyện được triển khai kịp thời, đồng bộ 

trên địa bàn huyện. Phong trào tiếp tục được tổ chức lồng ghép chặt chẽ với các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt kết quả tích cực. 

  2. Khó khăn 

   Quá trình triển khai phong trào, thành viên BCĐ cấp huyện, xã, thị trấn có 

nhiều thay đổi. Vì vậy, việc tiếp cận với công việc còn lúng túng, có thời điểm chưa 

thích ứng kịp yêu cầu đề ra. Kinh phí cho tổ chức các hoạt động văn hóa gặp nhiều khó khăn.

 Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm thường 
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xuyên tới vị trí và tầm quan trọng của phong trào vì thế thời gian đầu triển khai kết 

quả đạt được còn hạn chế. 

  Mặt trái của cơ chế thị trường tác động không nhỏ tới đạo đức, nếp sống văn 

hóa truyền thống và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả triển khai, tổ chức thực hiện cuộc 

vận động. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá ở cơ sở chưa được đào tạo có hệ 

thống, phải kiêm nhiệm và biến động nhiều. 

3. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào 

 3.1. Hoạt động của BCĐ 

  Căn cứ Kế hoạch số 429-KH/TU, ngày 5/7/2000 của Tỉnh uỷ về việc tổ chức, 

triển khai cuộc vận động  “TDĐKXDĐSVH”; Quyết định số 1884/QĐ - UBND, ngày 

28/7/2000 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập BCĐ cuộc vận động; Kế hoạch 

số 1561/KH - UBND, ngày 28/7/2000 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức triển 

khai cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH”. Ngày 02/10/2000 BCĐ huyện đã tổ chức lễ 

phát động triển khai trên địa bàn, tại buổi lễ phát động có Chủ tịch UBND 15 xã, thị 

trấn và thủ trưởng các cơ quan trong huyện đã ký cam kết thi đua, phấn đấu thực hiện 

tốt 5 nội dung chủ yếu, 7 phong trào cụ thể và 5 bước triển khai theo kế hoạch, quyết 

tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra. 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 115/QĐ- UBND ngày 25/9/2000 về 

thành lập BCĐ phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” ở huyện, do đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND huyện làm Trưởng ban;  Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin làm Phó trưởng 

ban Thường trực và đại diện các các cơ quan, ban ngành tham gia thành viên BCĐ. 

 Để cụ thể hoá việc triển khai thực hiện phong trào “TD ĐKXD ĐSVH”, BCĐ 

đã tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện ban hành các văn bản: 

- Kế hoạch số 487/KH - UBND, ngày 26/9/2005 của UBND huyện về việc đẩy 

mạnh 7 phong trào cụ thể của cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH”. 

- Kế hoạch số 114/KH - UBND, ngày 07/3/2006 của UBND huyện về việc triển 

khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” đến năm 2010;  

- Quyết định số 154/QĐ - UBND, ngày 07/3/2006 và Quyết định 135/QĐ - 

UBND, ngày 27/01/2010 của UBND huyện về việc kiện toàn BCĐ;  

 - Kế hoạch số 375/KH - BCĐ ngày 12/7/2006, Kế hoạch số 68/KH - BCĐ 

ngày 04/11/2008 về kiểm tra triển khai thực hiện cuộc vận động ở các xã, các cơ quan 

trong huyện; Hướng dẫn số 672/HD - UBND, ngày 5/12/2007 của UBND huyện về 

quản lý nhà văn hoá khu dân cư; Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 56/NQ - HĐND 

của HĐND tỉnh về xây dựng thiết chế văn hoá đến năm 2010;  
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 - Công văn số 73/CV - HD, ngày 20/02/2009 về việc hướng dẫn thành lập Ban 

Chủ nhiệm nhà văn hoá khu dân cư; Kế hoạch kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hoá 

khu dân cư; 

- Kế hoạch số 245/KH - UBND, ngày 05/4/2012 của UBND huyện về tổ chức 

triển khai phong trào "TDĐKXDĐSVH" giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến 2020;  

- Quyết định số 433/QĐ - UBND, ngày 25/3/2013 của UBND huyện về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH " huyện Thanh Thủy trên cơ sở 

hợp nhất BCĐ phong trào " TDĐKXDĐSVH” và Ban vận động “TD ĐKXDĐSVH” 

ở khu dân cư;  

- Quyết định số 473/QĐ - UBND, ngày 03/4/2013 về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của BCĐ phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” huyện Thanh Thủy. 

- Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện 

về kiện toàn BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Thanh Thủy. 

- Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện 

về kiện toàn BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Thanh Thủy. 

 BCĐ huyện xác định đây là cuộc vận động lớn bao trùm tất cả các lĩnh vực phát 

triển kinh tế - xã hội. Trong 20 năm qua, thường trực BCĐ căn cứ các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương, tỉnh và của huyện, cấp ủy, các ngành, đoàn thể đã chủ động xây 

dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc phong trào, tổ 

chức kiểm tra hoạt động ở cơ sở theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, mỗi năm 

nhằm đánh giá hoạt động của từng đơn vị; cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn, triển 

khai, thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ngoài ra từng 

thành viên được phân công phụ trách xã có trách nhiệm kiểm tra theo kế hoạch phân công.  

 Phòng VH&TT- cơ quan thường trực BCĐ đã làm tốt công tác tham mưu 

hướng dẫn BCĐ các xã, cơ quan, đơn vị, ban vận động khu dân cư rà soát, bổ sung 

xây dựng quy ước, hương ước nếp sống văn hoá, hướng dẫn bình xét cơ quan, đơn vị, 

khu dân cư, gia đình văn hoá. Hướng dẫn thực hiện quy chế trong lễ hội, mừng thọ, 

việc cưới, việc tang theo nếp sống mới, hướng dẫn quản lý các di tích lịch sử văn hóa. 

Hướng dẫn khai trương khu dân cư, cơ quan văn hoá, khai trương thư viện và ra mắt 

đội văn nghệ quần chúng. Hàng năm mở lớp tập huấn, điều tra xây dựng các thiết chế 

văn hoá, đối tượng là các trưởng ban văn hoá các xã, thị trấn, cán bộ phụ trách phong 

trào “TDĐKXDĐSVH” khối cơ quan. Từ  đó thường xuyên có hướng dẫn hoạt động 

cụ thể cho từng phong trào.  



 4 

 3.2. Đối với  xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị 

100% các xã, thị trấn thành lập được BCĐ và phát động phong trào “TD 

ĐKXD ĐSVH” ngay sau khi huyện phát động. Trong quá trình hoạt động BCĐ các 

xã, thị trấn luôn được kiện toàn, bổ sung kịp thời các thành viên khi có sự thay đổi, 

nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo phong trào đạt kết quả. Đến nay, 100% xã, thị trấn đã 

xây dựng được Hương ước nếp sống văn hoá mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

  Đối với BCĐ các cấp, hàng năm đều tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ 

năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác 

vận động phong trào đến tận cơ sở; tổ chức xét và công nhận gia đình văn hóa theo 

từng năm, cấp giấy công nhận liên tục 3 năm cho các gia đình văn hóa; kiểm tra, xem 

xét và đề nghị UBND huyện công nhận khu dân cư văn hóa 3 năm liên tục; chỉ đạo và 

hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân ngày thành lập Mặt trận 

Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11); tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào 

hàng năm và giai đoạn 5 năm, 10 năm để rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng thời 

gian tiếp theo và khen thưởng khích lệ các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. 

Lễ phát động và tổ chức ký cam kết thi đua được các cơ quan, đơn vị, trường 

học đồng tình hưởng ứng, UBND huyện thực hiện tốt quy chế phối hợp với Liên đoàn 

lao động huyện đẩy mạnh cuộc vận động trong cán bộ, công nhân viên chức, lực 

lượng vũ trang, cụ thể hoá các tiêu chuẩn đối với từng cơ quan, đơn vị, quy chế hoạt 

động và quy ước nếp sống văn hóa ở tất cả các cơ quan. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả thực hiện 5 nội dung 

1.1. Đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo 

 Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp 

của MTTQ và các đoàn thể, đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn dân cư toàn huyện, góp phần xóa đói giảm 

nghèo ở cơ sở. Trong quá trình triển khai phong trào, các địa phương, các ngành đặc 

biệt quan tâm đến phát triển đời sống kinh tế hộ gia đình thông qua các hình thức vay 

vốn, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nghề… thường xuyên duy trì 

và nhân rộng các phong trào, mô hình hoạt động xoá nghèo được triển khai hiệu quả, 

nổi bật như: Phong trào "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo" 

của Hội Liên hiệp Phụ nữ; “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động; “Tổ nông 

dân giúp nhau xoá nghèo” của Hội Nông dân; “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” của 

Hội Cựu chiến binh;  Phong trào “Nêu gương sáng tham gia sản suất, xoá đói giảm 

nghèo”của Hội Người cao tuổi… Phong trào vận động quỹ “Vì người nghèo”, “Xóa 

nhà tạm” của UB MTTQ huyện, đặc biệt UB MTTQ huyện tổ chức cho hộ nghèo vay 

vốn mua bò sinh sản không tính lãi trong ba năm với tổng số tiền là 225 triệu đồng. 
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Công ty Ao vua cho vay với số tiền 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chính sách cho vay ưu đãi 

của Ngân hàng Chính sách xã hội đã thiết thực giúp nhiều người dân thoát nghèo, vươn lên 

trong đời sống.  

 Tính đến tháng 12/2019 tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 3.6% (Theo 

chuẩn nghèo mới). Số hộ giàu ngày càng tăng. Tại các khu dân cư có sự thay đổi rõ 

rệt, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, tỷ lệ bê tông hóa đường nông thôn 

tăng lên hàng năm từ nguồn kinh phí đóng góp của người dân và sự hỗ trợ của Nhà 

nước. Tính hết năm 2019, trên địa bàn huyện có 101,9/101,9 km đường trục xã và 

đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô 

tô đi lại quanh năm, đạt 100 %; có 140,9/171,4 km đường trục thôn, bản, ấp và đường 

liên thôn bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại quanh năm, đạt 82,2%; 

Người dân đã không ngừng tiếp thu khoa học kỹ thuật, tăng gia sản xuất vươn lên làm giàu.  

 Các gia đình thương binh, chính sách, người có công, trẻ em nghèo, trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho vay vốn và hỗ trợ kỹ 

thuật để phát triển kinh tế có mức thu nhập khá. Nhờ đó bộ mặt nông thôn ngày càng 

khởi sắc, đời sống của nhân dân được nâng lên cả vật chất và tinh thần. Những 

chuyển biến trên đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của 

địa phương, động viên ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống của mọi người dân, 

từng bước xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. 

Ngoài ra các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện đã tích cực động viên 

cán bộ, CNVC, lao động, nhân dân tham gia các hoạt động ủng hộ từ thiện: Quỹ vì 

người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, mái ấm công đoàn... Phòng chống 

thiên tai. Cụ thể như quỹ vì người nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết do Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam phát động, hàng năm đã thực hiện thành phong trào lớn, giúp cho hộ nghèo 

xóa nhà tạm, đầu tư vào sản xuất, nâng cao đời sống một cách có hiệu quả. Từ năm 

2000-2020 quỹ đã vận động được hơn 2 tỷ đồng để đầu tư xóa được 655 nhà tạm trên 

địa bàn huyện.   

1.2.  Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh 

Đây là vấn đề được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thường 

xuyên và liên tục trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Chủ trương giáo dục tinh 

thần yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết cho các tầng lớp nhân dân, tinh thần hăng 

say lao động sáng tạo trong các tổ chức chính trị, các đoàn thể quần chúng, huy động 

các nguồn lực để góp phần chăm lo đời sống kinh tế văn hóa cho nhân dân. Ban Chỉ 

đạo các cấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến 

pháp và pháp luật. Thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự, thái độ vui vẻ, trách nhiệm 

với công việc trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng tác phong công nghiệp, làm việc có kỷ 

luật, thực hiện tốt quy ước, hương ước của khu dân cư. Phong trào xây dựng khu dân 

cư, gia đình văn hóa đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân, bước đầu tạo sự 
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chuyển biến trong nếp sống của từng cá nhân, gia đình, xã hội.  

Các địa phương đã kết hợp chặt chẽ phong trào xây dựng đời sống văn hóa với 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân giám sát và kiểm tra” nhờ đó đã tạo nên tính cộng đồng, sự đoàn kết nhất trí cao 

trong các phong trào thi đua. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật Nhà nước của người dân ngày càng cao, góp phần giữ gìn an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội.  

Công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khỏe, thực hiện dân số kế 

hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường cũng được cộng đồng dân cư hết sức quan tâm. 

Tính hết năm 2019, trên địa bàn huyện có 47/51 trường (đạt 92,2%) được UBND tỉnh 

cấp bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia, trong đó: Cấp học Mầm non: Có 15/18 

trường đạt chuẩn QG (đạt 83,3%); Cấp học Tiểu học: Có 18/18 trường đạt chuẩn QG 

(đạt 100%); Cấp học THCS: Có 14/15 trường đạt chuẩn QG (đạt 93,3%). 11/11 xã, thị 

trấn có hội khuyến học hoạt động hiệu quả. Trung tâm Y tế và các cơ sở y tế đảm bảo 

các điều kiện phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, hiện nay toàn huyện 

100% số xã, thị trấn có trạm xá được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về Y tế. Tỷ lệ 

người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt trên 80,6%.  

1.3. Xây dựng nếp sống văn minh, sống và làm việc theo pháp luật 

Phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa đã thực sự đi vào cuộc sống 

của người dân, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nếp sống của từng cá nhân, gia 

đình, xã hội. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân được thực 

hiện dưới nhiều hình thức đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ý thức chấp hành chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của người dân ngày 

càng cao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, tổ hòa 

giải ở các khu dân cư được thành lập và hoạt động có hiệu quả, đã góp phần giải 

quyết những mâu thuẫn, xích mích, bất hòa xảy ra ngay tại cộng đồng dân cư, không 

để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp. 

Thực tế sau 20 năm thực hiện, cuộc vận động đã thực sự đi sâu vào cuộc sống, 

được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo bước chuyển biến trong đời sống xã hội. 

Những giá trị văn hóa mang tính truyền thống của từng địa phương và thuần phong 

mỹ tục được giữ gìn và phát huy, những tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu từng bước được 

xóa bỏ. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên, 100% các xã, thị 

trấn xây dựng quy ước văn hóa thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm 

trong việc cưới, việc tang, mừng thọ đảm bảo theo đúng nếp sống mới, các tệ nạn xã 

hội như: say rượu, cờ bạc, ma túy, bạo lực gia đình, số người vi phạm pháp 

luật…giảm mạnh; đặc biệt, truyền thống của gia đình, dòng họ trong việc giáo dục 

con cháu, hoạt động khuyến học được các dòng họ chú trọng, đã góp phần đẩy mạnh 

phong trào khuyến học của các gia đình, dòng họ và toàn xã hội. 
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 1.4. Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn 

 Môi trường là một trong những vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm, do đó 

tiêu chí về xây dựng công trình phụ hợp vệ sinh, làm sạch đường làng ngõ xóm được 

BCĐ phong trào xây dựng đời sống văn hóa huyện đưa vào tiêu chí trong việc xét 

công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Đến nay 98% số hộ dân đã xây dựng được 

công trình phụ hợp vệ sinh. Phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn phát 

triển mạnh. Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với mô hình 

tiêu biểu “Thắp sáng đường quê” đường làng, ngõ xóm có điện thắp sáng tại các khu 

dân cư. Các xã, thị trấn đều đã có sự chuyển biến, quan tâm hơn đến công tác quản lý 

nước sạch và vệ sinh môi trường. Tại các xã đều bố trí khu tập kết rác ở xa dân cư, 

sau đó chuyển về khu xử lý chất thải trung tâm huyện tại Đồi xi măng tai (thuộc khu 1 

thị trấn Thanh Thủy, diện tích khoảng 5,8 ha, nằm cách xa khu dân cư, đảm bảo vệ 

sinh môi trường). Toàn huyện có 7 hợp tác xã và 3 tổ vệ sinh môi trường với 18 quản 

lý và 116 lao động hợp đồng thời vụ; các phương tiện phục vụ hoạt động gồm có: 2 xe 

ép rác 3,5 tấn, 1 máy xúc nhỏ, 10 xe 3,5 tấn, 2 xe 2 tấn, 2 xe 1,2 tấn, 46 xe lôi, 6 xe 

máy kéo… Toàn huyện có 02 công trình cấp nước sạch tập trung cơ bản đáp ứng đầy 

đủ nhu cầu về nước sạch cho nhân dân trong huyện. Tính hết năm 2019, tỷ lệ số hộ 

nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%, tỷ lệ hộ dùng nước sạch (nước 

máy) đạt trên 60,2%. 

Huyện đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 02 lò đốt rác tại thị trấn Thanh 

Thủy và xã Hoàng Xá. Hiện UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã hình thành các 

điểm thu gom xử lý rác trong quá trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các hợp tác xã 

mua sắm các trang thiết bị phục vụ việc thu gom và xử lý rác thải. Các cơ quan công 

sở đã chú ý bố trí khuôn viên xanh  -  sạch - đẹp - an toàn. 

1.5. Xây dựng thiết chế văn hóa  -  thể thao và nâng cao chất lượng văn hóa thể thao cơ sở 

Việc đầu tư quỹ đất cũng như cơ sở vật chất để xây dựng các điểm sinh hoạt 

cộng đồng, xây dựng nhà văn hoá khu dân cư luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, 

đoàn thể từ huyện tới cơ sở quan tâm chỉ đạo, với phương châm Nhà nước và nhân 

dân cùng làm. Vì vậy, phong trào xây dựng nhà văn hoá khu dân cư được triển khai 

đồng bộ. Toàn huyện đạt 100% khu dân cư có nhà văn hóa, với cơ bản các trang thiết 

bị sử dụng như tăng âm loa máy, bàn ghế, bục, tượng Bác, khánh tiết, quạt, nội quy 

hoạt động...với tổng kinh phí 28.729.252.000 đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 

10 tỷ đồng. Tổng diện tích đã được quy hoạch của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Du lịch huyện Thanh Thủy là: 35.204,43 m2, gồm: Nhà làm việc và các phòng làm 

việc, sân vận động trung tâm huyện diện tích 7.488 m2; 01 sân tenis đảm bảo kích 

thước theo tiêu chuẩn; sân bóng chuyền; sân cầu lông, sân khấu biểu diễn, … cùng các 

công trình phụ trợ khác như: Khán đài 1.144,8 m2, khu vực để xe, hệ thống thoát nước, 
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hệ thống điện, cổng, hàng rào, khu vệ sinh… đã đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện văn 

hóa, thể thao và các hoạt động ngoài trời cho các lứa tuổi. Các công trình được thiết kế, 

xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn, phục vụ tốt các hoạt động thi đấu, luyện tập thể dục, thể 

thao cho vận động viên và nhân dân trong huyện. 

 Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 sân vận động trung tâm, 11/11 xã, thị trấn  

có sân vận động, 126/126 khu dân cư có sân luyện tập thể dục thể thao. Toàn huyện 

hiện có 17 sân bóng đá trong đó có 03 sân cỏ nhân tạo, 151 sân bóng chuyền; 32 sân 

cầu lông; 03 sân Tenis. 10 điểm Bưu điện văn hoá xã. Các điểm resort, khu vui chơi 

giải trí trên địa bàn huyện đã góp phần làm phong phú thêm thiết chế văn hóa của 

huyện với hệ thống sân tennis, sân bóng đá mini, bể bơi....Các công trình trên thường 

xuyên tổ chức hoạt động và đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn 

nghệ, TDTT, hội họp của nhân dân tại các khu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần 

của nhân dân trong huyện.  

2. Kết quả thực hiện 7 phong trào 

2.1. Xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến 

Trong những năm qua, phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt, điển hình 

tiên tiến phát triển sôi nổi rộng khắp trong toàn huyện, góp phần nâng cao sức cạnh 

tranh và hiệu quả của nền kinh tế, tạo môi trường xã hội lành mạnh, khơi dậy ý thức, 

trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng và những sáng kiến, sáng tạo, vượt qua khó khăn 

để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

  Nhiều phong trào thi đua được phát động ở các cấp, các ngành trong toàn huyện 

như: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút 

đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng tham 

gia thực hiện đạt kết quả tốt. Cuộc vận động đã có tác dụng tích cực làm chuyển biến 

nhận thức và tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, tự giác rèn luyện ý thức và tu 

dưỡng về đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. 

Phong trào “xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”, “Toàn 

dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, 

học sinh tích cực” của ngành Giáo dục và Đào tạo; phong trào “Thi đua quyết thắng” 

trong lực lượng vũ trang nhân dân; phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp 

nhau xóa đói giảm nghèo”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, 

xây dựng gia đình hạnh phúc”. Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập 

thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, công tác, hoạt động xã 

hội...Nhiều gương người tốt việc tốt, nhiều cán bộ, chiến sỹ và nhiều cơ quan, ban 

ngành trong toàn huyện đạt thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sáng 

tạo…được tuyên dương khen thưởng tại nhiều hội nghị cấp tỉnh, huyện, ngành. Vì vậy 
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đã kịp thời động viên các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu và nhân rộng các điển 

hình tiên tiến trong toàn huyện. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng 

cao chất lượng của phong trào. Nhiều gia đình hiếu học tiêu biểu: Gia đình ông 

Nguyễn Quốc Việt khu 11 xã Đồng Trung; ông Hoàng Văn Bình, khu 1 xã Phượng 

Mao; ông Đặng Văn Sáu, khu 2 xã Tu Vũ…Dòng họ hiếu học: Dòng họ Nguyễn xã 

Tân Phương, dòng họ Bùi xã Sơn Thủy… Tập thể có thành tích xuất sắc như Khu 1 

xã Tu Vũ, Khu 22 Hoàng Xá…Đặc biệt có nhiều gia đình và cá nhân tiêu biểu trong 

xây dựng mô hình phát triển kinh tế đồi rừng, trang trại, tiểu thủ công nghiệp, nhiều 

gia đình xản xuất kinh doanh giỏi gắn với gia đình văn hoá tiên tiến xuất sắc đóng góp 

sức người, sức của, hiến đất để bê tông hóa ở các con đường liên thôn, xóm. Góp 

phần đắc lực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Gia đình 

ông Chu Văn Nhất, khu 6 xã Tân Phương là một trong số những gia đình tiêu biểu 

trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao của khu, xã. Ông bà tích cực 

làm công tác từ thiện, tự nguyện hiến 650m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Gia 

đình anh Hoàng Văn Cường ở xã Hoàng Xá là tấm gương tiêu biểu về thanh niên trẻ 

lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm. Xây dựng mô hình nuôi cá lồng với các loại cá như: 

cá lăng, chép, trắm, rô phi, diêu hồng…thu nhập bình quân hàng năm trừ chi phí 

khoảng 500 - 700 triệu đồng. Gia đình ông Lê Đình Thanh ở khu 3 xã Tu Vũ, một cán 

bộ khuyến nông xã, luôn gương mẫu, hết lòng vì công việc, luôn tìm tòi, học hỏi, nắm 

bắt khoa học, kỹ thuật, áp dụng phát triển kinh tế và giúp đỡ bà con nhân dân. Hiện 

gia đình ông nuôi 80 đôi nhím bố mẹ, 200 thùng ong lấy mật và 5 con bò sữa, mở 

thêm dịch vụ cung ứng giống lúa, ngô, rau màu, mở xưởng sản xuất nhôm kính, tạo 

việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập 

gia đình từ 750 - 850 triệu đồng/năm.  

20 năm qua, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của huyện đã được tặng 

thưởng trong nhiều lĩnh vực: 01 tập thể được tặng Huân chương lao động hạng 2; 01 

tập thể được tặng Huân chương LĐ hạng 3; 03 cá nhân được tặng Huân chương lao 

động hạng 3; 08 cá nhân và 08 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ; 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban thi đua khen thưởng Trung ương; 38 

tập thể được tặng Cờ thi đua của tỉnh; 08 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Hùng 

Vương của UBND tỉnh Phú Thọ; 125 cá nhân và 91 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng Bằng khen; 129 tập thể  được tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 475 cá 

nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 467 tập thể và 1.970 cá nhân được 

Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.  

2.2. Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa 

* Xây dựng GĐVH là nội dung có vị trí hết sức quan trọng trong phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, là một trong những nhân tố quan trọng 

quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
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xây dựng chủ nghĩa xã hội, bởi gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội sẽ 

tốt. Coi đầu tư cho gia đình là đầu tư phát triển bền vững. Vì vậy BCĐ đã tập trung 

triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh 

vực gia đình; hàng năm, ban hành các văn bản về công tác gia đình và phòng chống 

bạo lực gia đình. 

Các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi ở các hộ gia đình 

được phát động trên khắp địa bàn huyện. Tăng cường việc áp dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào đồng ruộng với các hình thức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, 

khuyến công. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay trong phát triển kinh tế, xóa đói 

giàm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu, 

vượt khó vươn lên, xây dựng gia đình hạnh phúc, làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc 

người cao tuổi, trẻ em. Các gia đình có công với cách mạng, gia đình là nạn nhân 

chiến tranh, gia đình các vùng khó khăn luôn được quan tâm đặc biệt của các cấp, các 

ngành, Đảng ủy và chính quyền địa phương. 

Công tác bình xét các hộ gia đình văn hóa được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc, các đoàn thể và BCĐ các cấp quan tâm bình xét công khai, dân chủ theo 

tiêu chuẩn quy định và ngày càng nâng cao về chất lượng. Chính vì vậy phong trào đã 

được nhân dân đồng tình hưởng ứng, thực hiện. Đa số các gia đình tham gia phong 

trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng GĐVH, có ý thức tự giác trong việc chấp 

hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phong trào xây 

dựng gia đình văn hóa những năm qua đã gặt hái được nhiều kết quả đóng góp tích 

cực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo nền tảng tốt cho sự phát 

triển bền vững của gia đình Việt Nam. Tính hết năm 2019, toàn huyện có 92% gia 

đình đạt danh hiệu văn hóa.  

  * Xây dựng khu dân cư văn hóa: Trong những năm qua, phong trào xây dựng 

khu dân cư văn hoá phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào sôi 

nổi và rộng khắp, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân 

cư. Vì vậy đã phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng, 

đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh 

tế. Công tác trợ giúp các gia đình khó khăn, công tác xóa đói giảm nghèo đã được các 

cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện 

giúp đỡ thường xuyên. Việc thực hiện Hương ước khu dân cư đã phát huy được hiệu 

quả, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, 

bảo tồn, phát huy, quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững. Có thể nói, phong trào xây 

dựng khu dân cư văn hóa đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

trên địa bàn huyện. 

 Công tác bình xét, công nhận và khen thưởng được thực hiện nghiêm túc theo 

Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước hết phát huy tinh thần tự xét tự 
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suy tôn tại các thôn, khu phố, sau đó có bước kiểm tra, phúc tra của các xã, thị trấn và 

của huyện để kết luận, công nhận và khen thưởng.  

Tính đến hết năm 2019 toàn huyện có 82% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. 

2.3. Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị 

Việc xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị được 

các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tập trung đầu tư kinh phí xây 

dựng nhiều công trình phục vụ đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội gắn với 

xây dựng nông thôn mới như: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng 

xã, nhà văn hóa khu dân cư, trường chuẩn quốc gia, trạm y tế, cơ sở hạ tầng giao 

thông…Phong trào đã góp phần làm chuyển biến tích cực đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân. Văn hóa, giáo dục, y tế có bước phát triển, an ninh chính trị ổn 

định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; 

cảnh quan môi trường được cải thiện, hạn chế tình trạng vứt rác không đúng nơi quy 

định, người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tinh 

thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó. Đến 

nay, toàn huyện có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 5/10 xã được công nhận danh 

hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” đạt tỷ lệ 50% (Tu Vũ; Đồng Trung; Đoan 

Hạ; Thạch Đồng, Xuân Lộc). Huyện đã hoàn thành 9/9 chỉ tiêu, đang đề nghị Chính 

phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

2.4. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh  nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

Phong trào xây dựng “Cơ quan văn hoá” đã được các cơ quan, đơn vị triển khai 

tích cực. Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức trong toàn huyện hưởng ứng và thực hiện tốt các tiêu chí về nếp sống 

văn hoá, văn minh công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Đồng thời, phát động 

các phong trào như: phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào thi đua 

“Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo”, phong trào “Thi đua yêu nước”, mô 

hình “Cổng trường thanh niên tự quản”, vận động cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện “Vì người nghèo” ... Hàng 

năm tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Hiện 

có trên 80% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện được công nhận đạt 

danh hiệu cơ quan văn hóa.  

Quá trình thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đã củng cố và 

nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác, cũng 

như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc. Bên cạnh đó, phong trào này đã tạo 

động lực để mỗi cơ quan, đơn vị phấn đấu nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành 
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tốt nhiệm vụ được giao. 

2.5. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và 

phong trào văn hóa, văn nghệ 

Phong trào TDTT ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và đã trở thành 

một phong trào tự nguyện, tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hàng 

năm tổ chức từ 8-10 giải thể thao cấp huyện và tham gia từ 7- 9 giải thể thao do tỉnh 

tổ chức, cấp xã và khu dân cư hàng năm tổ chức từ 200 - 250 giải thể thao đã thu hút 

được hàng nghìn lượt người ở nhiều lứa tuổi tham gia. Đến nay tỷ lệ người tập thể 

dục, thể thao thường xuyên trên địa bàn huyện chiếm 46.2% dân số. Số gia đình tham 

gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên chiếm  35.9% số hộ toàn huyện. 11/11 xã, 

thị trấn duy trì hoạt động TDTT thường xuyên, 100% các trường TH, THCS, THPT 

đã duy trì tốt hoạt động TDTT chính và ngoại khóa, 100% các trường có sân chơi, bãi 

tập và trang thiết bị TDTT được mua sắm phục vụ cho công tác giáo dục thể chất. 

Toàn huyện có 140 câu lạc bộ TDTT (01 CLB quần vợt; 13 CLB bóng đá; 61  

CLB bóng chuyền da nam và bóng chuyền hơi nữ ; 25 CLB bóng bàn; 23 CLB cầu 

lông; 01 CLB bắn nỏ, 1 CLB võ thuật, 15 CLB dưỡng sinh…Hằng năm đều mở các 

lớp võ thuật (Taekwondo ), lớp bơi.  Phong trào thể dục thể thao diễn ra sôi nổi từ 

huyện đến cơ sở, nhiều trò chơi dân gian được duy trì như kéo lửa nấu cơm thi, vật 

dân tộc, cờ người, kéo co, bắn nỏ, đu tiên trong các lễ hội truyền thống trên địa bàn 

huyện. Đặc biệt môn thể thao truyền thống bơi chải đã được phục dựng ở các xã Đào 

Xá, Xuân Lộc, Thạch Đồng, Đồng Trung, đội Chải huyện tham gia thi đấu tại giỗ Tổ 

Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm 2016 đã giành ngôi vô địch. 

Từ khi tái lập huyện đến nay, UBND huyện đã tổ chức được 5 kỳ Đại hội thể 

dục thể thao nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về 

nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao 

trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân. 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo việc truyền dạy hát Xoan góp phần cùng 

tỉnh từng bước đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp để trở thành di sản 

văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tính đến hết năm 2019 trên địa bàn huyện 

đã thành lập được 58 câu lạc bộ hát Xoan, trong đó có 05 câu lạc bộ hát Xoan cấp 

tỉnh. Đặc biệt huyện có một nghệ nhân hát Xoan được UBND tỉnh Phú Thọ công 

nhận: bà Phùng Thị Bình, nguyên là cán bộ phòng VH&TT huyện Thanh Thủy đã 

nghỉ hưu. Toàn huyện có 01 câu lạc bộ hát Ghẹo, 01 câu lạc bộ hát Văn Lạc Việt, 01 

câu lạc bộ hát Chèo cổ, 02 câu lạc bộ cồng chiêng..., 11/11 xã, thị trấn có câu lạc bộ 

văn nghệ quần chúng. Các CLB hát Xoan của huyện tham gia giỗ Tổ Hùng Vương lễ 

hội Đền Hùng hàng năm đều đạt giải cao. 
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2.6. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo 

 Những năm qua, phong trào “Học tập, lao động, sáng tạo”, xây dựng doanh 

nghiệp giỏi, cơ quan văn hóa và nhiều phong trào khác trên địa bàn huyện đã đi vào 

chiều sâu, hoạt động có hiệu quả, nhất là trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức 

lao động, góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp, ứng dụng KHCN hiện đại vào 

chuyên môn nghiệp vụ, sản xuất kinh doanh, phát huy những ý tưởng sáng tạo của tập 

thể, cá nhân... Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều phát động phong trào thi đua sôi 

nổi, huy động nguồn lực trí tuệ phục vụ cho lao động, sản xuất của cơ quan, đơn vị, xí 

nghiệp, vì mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc ứng dụng công nghệ 

thông tin được các cơ quan, trường học chú trọng, đã góp phần nâng cao hiệu quả 

công việc. Ngành giáo dục đi đầu trong phong trào học tập, rèn luyện, lao động sáng 

tạo. Trong 20 năm qua có 06 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia; 105 học sinh đạt giải 

cấp quốc gia; 132 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 1.486 học sinh giỏi cấp tỉnh. Trường 

THPT Thanh Thủy đứng thứ 2 toàn tỉnh và trong tốp 200 trường có số học sinh đỗ 

CĐ, ĐH cao nhất cả nước. Công tác tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật và ứng 

dụng các thành tựu vào sản xuất được chú trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông 

nghiệp đã đưa năng suất cây trồng, vật nuôi ngày càng tăng. Nhiều hộ gia đình được 

công nhận “Gia đình nông dân sản xuất giỏi”, nhiều mô hình sản xuất kinh tế có hiệu 

quả đã được nhân rộng trong toàn huyện, thúc đẩy kinh tế các địa phương phát triển, 

ổn định và nâng cao đời sống người dân. 

Hàng năm, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện phát động phong trào thi đua 

yêu nước và vinh danh những tập thể, cá nhân có đóng góp những sáng kiến trong 

việc thực hiện nhiệm vụ. Nhiều đề tài sáng kiến được phát huy tốt ở các lĩnh vực: Tài 

chính - Kế hoạch, ứng dụng phần mềm trong tác nghiệp, nông nghiệp, khuyến nông, 

công tác tổ chức cán bộ, bảo tồn di tích lịch sử, rà soát các thủ tục hành chính, nâng 

cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin…. giúp cho công tác tổ chức điều hành 

của UBND huyện, của các xã, thị trấn ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn, đáp ứng 

yêu cầu đòi hỏi của xã hội trong giai đoạn hiện nay.  

2.7. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” 

 Cuộc vận động kết hợp gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới với phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm 

giàu hợp pháp. 126 khu dân cư trên địa bàn huyện đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết 

toàn dân 18/11, thông qua đợt sinh hoạt văn hóa này đã giúp tăng cường mối đoàn kết 

cộng đồng, tạo điều kiện sinh hoạt văn hóa, phát huy bản sắc dân tộc.  

  UB Mặt trận Tổ quốc từ huyện tới cơ sở đã phối hợp với chính quyền duy trì tốt 

phong trào thi đua yêu nước, phát động mạnh mẽ cuộc vận động toàn dân đoàn kết 
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xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Việc thực hiện Hương ước văn hóa, bình xét các 

danh hiệu văn hóa được các khu dân cư, các gia đình ủng hộ, đăng ký và thực hiện tốt. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ đã 

được lồng ghép, thống nhất giữa các thành viên, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị 

lực lượng vũ trang…tham gia thực hiện góp phần tích cực đến phong trào xây dựng 

“Khu dân cư văn hóa”, tạo nên diện mạo cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn khang trang 

hơn. Điều đó khẳng định nội dung của cuộc vận động đã đáp ứng được yêu cầu là cầu 

nối giữa Đảng - chính quyền - nhân dân, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo nên sức 

mạnh nội lực trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Góp phần 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho người dân.  

 Phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp được 

triển khai tích cực. Cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” ngày càng được 

chú trọng, kết hợp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. Ngoài ra, người dân đã giúp nhau hàng tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao 

động, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo. Vì vậy, đời sống nhân 

dân ngày càng được cải thiện. 

 Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” các hoạt động tương thân tương ái, được các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia hưởng ứng tích cực, giúp đỡ các gia 

đình chính sách, thương binh, bệnh binh. Kết quả: đã xây dựng và sửa chữa 26 căn 

nhà tình nghĩa; tặng 150 sổ tiết kiệm (bình quân 500.000đ/sổ); tặng thẻ BHYT cho đối 

tượng cận nghèo với tổng số tiền 100 triệu đồng. Tổ chức  thăm hỏi, tặng quà cho các 

đối tượng chính sách, người có công với nước, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân 

các ngày lễ trọng đại hàng năm; tham gia đóng góp, ủng hộ các quỹ như: Quỹ “Đền 

ơn đáp nghĩa” bình quân 150 triệu đồng/năm, “Quỹ vì người nghèo” 300 triệu 

đồng/năm, “Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam” 150 triệu đồng/năm. 

 Hàng năm, thông qua việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu 

dân cư đã giúp tăng cường mối đoàn kết cộng đồng, tạo điều kiện sinh hoạt văn hóa, 

phát huy bản sắc dân tộc. Nhân dịp này, tổ chức triển khai cho các gia đình đăng ký 

xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

mừng thọ và lễ hội, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương; khen 

thưởng tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng 

gia đình, khu dân cư văn hóa. 
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 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm   

 Phong trào được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền 

từ huyện tới cơ sở; có sự tham gia trách nhiệm của các cấp, các ngành, thành viên 

BCĐ, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện với quyết tâm cao. Trong 20 

năm qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã mang lại hiệu quả rõ rệt trên tất cả các 

lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Ý thức cộng đồng 

được củng cố và phát huy; tính tự chủ, tự quản của nhân dân trong sinh hoạt và đời 

sống, trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước ngày một tốt hơn; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.  

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” có tác động thiết thực đối với xây dựng đời 

sống văn hoá ở cơ sở. Các cơ sở, cơ quan, đơn vị chú trọng phát triển các phong trào 

xây dựng gia đình, khu dân cư văn hoá; xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển                                    

hình tiên tiến; xây dựng cơ quan văn hoá; phong trào học tập, lao động sáng tạo; 

phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại... đã góp phần đẩy 

lùi các tệ nạn xã hội, huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp 

để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội đảm bảo an ninh, trật tự; phát huy truyền thống đoàn 

kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào 

mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tạo 

nền tảng tư tưởng vững chắc góp phần duy trì khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 2. Tồn tại, hạn chế 

-  Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào"TDĐKXDĐSVH" ở các cấp 

tuy có buớc  phát triển nhưng chưa đồng đều, chưa thường xuyên, có nơi phong trào 

chưa có chiều sâu, sự phối hợp giữa các ban ngành có thời điểm thiếu đồng bộ. 

 - Nhiều khu dân cư chưa bám sát chỉ tiêu của cuộc vận động, chưa làm tốt công 

tác vận động KHHGĐ, vẫn có trường hợp vi phạm, thậm chí có năm có những xã chỉ 

đạt dưới 10% khu dân cư văn hóa vì lý do hộ gia đình vi phạm chính sách KHHGĐ.  

 - Các thành viên BCĐ đều hoạt động kiêm nhiệm nên trong quá trình điều 

hành, chỉ đạo có sự phân tán. Do vậy, công tác triển khai các nội dung của cuộc vận 

động thường tập trung ở một số đơn vị. Việc nhân điển hình ra diện rộng còn chậm. 

  - Việc xây dựng các điển hình tiên tiến chưa thật sự được quan tâm đúng mức. 

Xây dựng GĐVH, thôn, khu phố văn hóa có nơi chất lượng chưa cao. Sự tham gia 

thực hiện phong trào của 1 bộ phận nhân dân nhất là ở cơ sở chưa đồng đều, vì vậy 

chưa phát huy triệt để phong trào. 
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  - Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, các xã, thị trấn còn khó 

khăn, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu việc tổ chức triển khai các nội dung của 

phong trào. 

  3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

 - Cơ sở vật chất còn thiếu, nhất là các thiết chế cho hoạt động văn hoá thể thao, 

công tác xã hội hóa, vận động sự hỗ trợ đóng góp kinh phí xây dựng các thiết chế văn 

hóa còn gặp khó khăn. 

- Nhận thức của nhân dân chưa đồng đều, nhất là văn minh đô thị chưa cập với 

xu thế. Tác động của mặt trái cơ chế thị trường có ảnh hưởng đến tư tưởng đạo đức, 

lối sống của một bộ phận cán bộ và nhân dân, lối sống thực dụng, có những biểu hiện 

trái với thuần phong mỹ tục dễ nảy sinh các hủ tục lạc hậu ... 

- Công tác tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc chưa thường xuyên liên tục. 

- Sự phối, kết hợp giữa các ngành, các cấp trong việc thực hiện phong trào có 

lúc, có nơi chưa đồng bộ và cho rằng phong trào là của ngành văn hoá và mặt trận tổ quốc. 

 - Công tác thông tin báo cáo chưa duy trì thường xuyên làm ảnh hưởng đến 

công tác chỉ đạo và điều hành của BCĐ huyện. 

4. Bài học kinh nghiệm 

- Yếu tố quyết định để triển khai phong trào một cách tích cực và mang lại hiệu 

quả là tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành  quyết liệt của 

chính quyền và BCĐ các cấp, đồng thời phát huy vai trò vận động của các tổ chức 

quần chúng. Thực hiện lồng ghép với các phong trào thi đua để cùng thực hiện thắng 

lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phải thực hiện nguyên tắc dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân giám sát, dân kiểm tra, dân hưởng, nhằm huy động sức mạnh của 

toàn dân theo nguyên tắc tự giác, tự quản là chủ yếu.  

- BCĐ các cấp cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, uốn nắn 

những lệch lạc, bổ sung những vấn đề cần thiết, thích hợp nhằm đảm bảo nội dung, 

tránh sự chồng chéo, thiếu đồng bộ. 

- Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các 

cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động 

phải thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm trong nhân dân, động viên toàn 

dân tự giác tham gia và hưởng thụ các giá trị văn hóa. 

- Cần duy trì sự thống nhất giữa các ngành, đoàn thể và luôn đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động, định kỳ tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, biểu dương 
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khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc điển hình để cổ vũ động viên 

phong trào. 

Phần Thứ Hai 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

PHONG TRÀO "TDĐKXDĐSVH" GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 

 I. MỤC TIÊU CHUNG 

 1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” coi đây là 

nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và là trách nhiệm lớn của các cấp uỷ đảng, chính quyền, 

các cơ quan, đoàn thể từ huyện tới cơ sở. 

 2. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền thông qua đó quán triệt tới các 

tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn văn hoá là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, 

vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Đồng thời huy động mọi nguồn lực 

trong xã hội hỗ trợ đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao nhằm phục vụ nhu 

cầu của nhân dân được học tập, lao động, sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hoá. 

Không ngừng nâng cao dân trí, phục vụ đắc lực sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Vì 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

 3. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW5 khóa VIII về "Xây dựng và phát triển 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và các văn bản hướng dẫn 

của các ban, Bộ, ngành; triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở hướng 

dẫn của Ban Chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn và các ban vận động xây dựng khu dân 

cư, cơ quan, trường học văn hóa. 

 II. MỤC TIÊU CỤ THỂ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 

 - Gia đình văn hóa đạt: 93% trở lên. 

 - Khu dân cư văn hóa đạt: 83% trở lên. 

 - 85% các cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá. 

 - Năm 2025, 95% xã đạt chuẩn các tiêu chí về văn hóa nông thôn mới. 

 - 95% khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị LLVTND, xây dựng 

được các CLB TDTT, đội văn nghệ, có sân bãi thể thao, phòng truyền thống. Duy trì 

hoạt động văn hoá, văn nghệ TDTT thường xuyên ở cơ quan, đơn vị, các xã và khu 

dân cư. 

 III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

 1. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức về ý 

nghĩa, mục tiêu của phong trào. Phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa chính quyền với mặt 
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trận tổ quốc và các đoàn thể ở cấp huyện và cấp cơ sở, giữa thành viên BCĐ các cấp 

tạo nên sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện phong trào. 

 2. Rà soát, củng cố và kiện toàn BCĐ các cấp, đổi mới công tác chỉ đạo và tổ 

chức hoạt động, chủ động đề ra kế hoạch cho phù hợp với đặc điểm tình hình của địa 

phương và cơ sở để nhân dân phát huy tiềm năng trong quá trình thực hiện phong 

trào; gắn nội dung phong trào "TDĐKXDĐSVH" vào nghị quyết của các cấp ủy đảng 

và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở các địa phương để vận động nhân 

dân xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. 

 3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc nâng cao chất lượng khu dân cư văn 

hóa, bổ sung, sửa đổi Hương ước văn hóa cho phù hợp với từng giai đoạn cũng như 

phù hợp với các quy định của pháp luật. 

 4. Tập trung chỉ đạo xây dựng khu dân cư văn hóa điểm trong phong trào xây 

dựng khu dân cư văn hóa, trong đó quan tâm tới tất cả các tiêu chí song cơ bản bắt 

đầu từ việc xây dựng gia đình văn hóa. 

 5. Thường xuyên tuyên truyền giới thiệu gương người tốt, việc tốt, điển hình 

tiên tiến, phê phán những biểu hiện thiếu trách nhiệm của cá nhân, tập thể đối với 

phong trào; chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp thực hiện kiểm tra chéo, đánh 

giá thực chất phong trào, kịp thời đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, có giải pháp 

thích hợp tạo điều kiện để phong trào phát triển, xem xét việc bình chọn cá nhân, tập 

thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để tuyên dương, khen thưởng kịp thời. 

 6. Tăng cường đầu tư về kinh phí và cơ sở vật chất cho hoạt động của phong 

trào, đặc biệt là hỗ trợ một phần kinh phí cho các xã xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới. 

 IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Đề nghị UBND tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sớm có hướng dẫn 

cụ thể việc sử dụng nhà văn hóa đối với những khu dân cư mới sáp nhập (xây dựng 

nhà văn hóa mới và xử lý nhà văn hóa dôi dư); quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí xây 

mới và tu sửa các nhà văn hóa khu dân cư đã bị xuống cấp, hỗ trợ trang thiết bị cơ sở 

vật chất cho các NVH khu, xây dựng các thiết chế văn hóa ở khu dân cư. 

 2. Đề nghị BCĐ tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ 

cấp huyện và bố trí đi tham quan học tập kinh nghiệm ở các tỉnh, các địa phương khác 

trong tỉnh làm tốt để vận dụng vào địa phương mình nhằm nâng cao chất lượng phong 

trào. 
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 Trên đây là báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” 

giai đoạn 2000 - 2020. UBND huyện Thanh Thủy trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- BCĐ “TDĐKXDĐSVH” tỉnh; 

- Sở VHTT&DL; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

K/T. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 
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