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 Thực hiện Văn bản số 572/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 26/8/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng báo cáo tổng kết 

thực hiện Nghị quyết 179/NQ-HĐND ngày 20/4/2009 của HĐND tỉnh Phú Thọ, 

UBND huyện Thanh Thủy báo cáo kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 Thanh Thủy là huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, có tổng diện tích tự 

nhiên 12.567,8 ha, dân số gần 90.000 người, với 11 đơn vị hành chính cấp xã 

(10 xã và 01 thị trấn). Trong đó có 02 dân tộc chính hiện đang sinh sống trên địa 

bàn là dân tộc Kinh và dân tộc Mường. Hai tôn giáo chính là Phật giáo và Thiên 

chúa giáo. Là vùng đất có nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc với nhiều giá trị văn 

hóa vật thể, phi vật thể của thời đại Hùng Vương. Tình hình chính trị ổn định, 

trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kinh tế hộ gia đình phát triển, đời sống vật 

chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. 

1. Thuận lợi 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, chỉ 

thị, nghị quyết, chính sách về văn hóa. Công tác văn hóa được sự quan tâm lãnh 

chỉ đạo của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Huyện ủy, HĐND, UBND 

huyện, sự phối kết hợp của các ban, ngành, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã 

hội, các cơ quan đơn vị và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của 

người dân. 

 Kinh tế của huyện phát triển khá đã tạo điều kiện, tiền đề quan trọng thúc 

đẩy sự nghiệp văn hóa nói chung và xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn 

hóa nói riêng.  

  2. Khó khăn 

Cơ sở vật chất, các thiết chế văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí phục vụ 

sự nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện chưa thực sự đồng bộ.  
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 Đội ngũ cán bộ văn hoá, nhất là ở cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều công việc 

và thường xuyên luân chuyển biến động. 

Kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của huyện và cơ sở còn hạn 

chế, công tác xã hội hóa, kêu gọi sự hỗ trợ đóng góp kinh phí còn gặp khó khăn. 

 II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Ngay sau khi Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 20/4/2009 của HĐND 

tỉnh Phú Thọ được ban hành, UBND huyện đã triển khai toàn văn tới các cơ 

quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức quán triệt, triển khai Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời, 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan đơn vị và toàn 

thể Nhân dân. 

 - Các văn bản về phát triển văn hóa: 

 + Chương trình hành động số 25-CTr/HU ngày 21/8/2014 của Huyện uỷ 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín 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 của đất nước 

 + Thường xuyên  kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá”;  Ban hành Quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ 

cụ thể tới từng thành viên; Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá”. 

 + Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ khoa 

học đề nghị công nhận Lễ hội Đào Xá, lễ hội đền Lăng Sương là di sản văn hóa 

phi vật thể quốc gia. 

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 

 - Số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2019: 20.273/22.133        

hộ, chiếm tỷ lệ 92% (tăng 18% so với so với năm 2009), vượt 07% so với chỉ 

tiêu nghị quyết. 

 - Số khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2019: 117/142 khu 

dân cư, chiếm tỷ lệ 82% (tăng 23% so với năm 2009), vượt 02% so với chỉ tiêu 

nghị quyết. 
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 - Số khu dân cư có nhà văn hóa năm 2020: 126/126 khu dân cư, đạt tỷ lệ 

100% (tăng 31% so với năm 2009), đạt 100% so với chỉ tiêu của nghị quyết. 

 - Số xã, thị trấn có nhà văn hóa kiêm Trung tâm sinh hoạt cộng đồng: 

11/11 đạt 100%, tăng 40% so với năm 2009 (năm 2009 có 09/15 xã = 60% số xã 

có NVH xã kiêm Trung tâm sinh hoạt cộng đồng), vượt 25% so với chỉ tiêu nghị 

quyết. 

 - Xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với diện tích 

35.204,43 m2, tổng kinh phí đầu tư xây dựng 26 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu nghị quyết. 

 - Các di tích lịch sử cấp Quốc gia và Di tích lịch sử cấp tỉnh tiếp tục được 

đầu tư tu bổ tôn tạo: Từ năm 2009 đến nay tu bổ, tôn tạo 29/36 di tích đã xếp 

hạng với tổng kinh phí 100.077.610.000 đồng (Trong đó nguồn ngân sách là: 

35.800.000.000đ, nguồn xã hội hóa : 64.277.610.000đ) đạt 81%, vượt 21% so 

với chỉ tiêu nghị quyết. 

 - Tích cực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng 

thờ cúng Hùng Vương”, tại các điểm thờ cúng danh nhân, danh tướng thời Hùng 

Vương được duy trì, tổ chức dâng hương cùng thời điểm dâng hương tại Đền 

Hùng (10/3 âm lịch hàng năm); duy trì, phát triển các CLB hát Xoan và Dân ca 

Phú Thọ trên địa bàn toàn huyện. 

 - Có 27% cán bộ văn hóa cấp huyện có trình độ đại học trở lên đúng 

chuyên ngành (tăng 13% so với năm 2009), không đạt mục tiêu của nghị quyết 

 - Có 53% cán bộ văn hóa cấp xã có trình độ trung cấp trở lên đúng chuyên 

ngành (tăng 20% so với năm 2009), vượt 03% so với mục tiêu của nghị quyết 

 2. Kết quả thực hiện nội dung của Quy hoạch về phát triển các lĩnh 

vực hoạt động văn hóa chủ yếu 

 2.1. Công tác bảo tồn, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống 

 - Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền trong toàn huyện nên công tác bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn 

hóa dân tộc trên địa bàn huyện Thanh Thủy được chú trọng, đồng thời nhận 

được sự đồng thuận, hưởng ứng của mọi tầng lớp Nhân dân trong huyện nên đã 

đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều năm gần đây, một số lễ hội được 

khôi phục, các hoạt động văn hóa hướng về cội nguồn phát huy được giá trị vốn 

có, nguyên gốc. Bên cạnh 5 di sản văn hóa vật thể đã được công nhận cấp quốc 

gia, những năm gần đây, huyện Thanh Thủy tiếp tục được Bộ Văn hóa, Thể thao 
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và Du lịch ghi danh 2 lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Lễ hội Đào 

Xá - công nhận năm 2016, và Lễ hội đền Lăng Sương - công nhận năm 2018). 

 - Phong trào văn hóa văn nghệ phát triển mạnh, toàn huyện có 54 câu lạc 

bộ hát Xoan, trong đó có 05 câu lạc bộ hát Xoan cấp tỉnh, 11 CLB xã, thị trấn, 

28 CLB khu dân cư. Ngoài ra 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 diễn xướng 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 kết 

quả tốt. Các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, CLB hát Xoan và dân ca Phú Thọ 

đều được trang bị phục trang, đạo cụ, tăng âm, loa máy từ nguồn hỗ trợ của 

UBND huyện và nguồn xã hội hóa. 

 - Việc phục hồi, tu tổ, tôn tạo di tích chưa được xếp hạng: Phòng Văn hóa 

và Thông tin đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, 

tham mưu với UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý di tích 

tiến hành kiểm kê các di tích, trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra hiện trạng các 

di tích, xây dựng kế hoạch nhằm kịp thời tu bổ, tôn tạo di tích, tránh để di tích 

xuống cấp. Trong những năm qua, bằng nguồn vốn xã hội hóa do con em quê 

hương, các nhà hảo tâm công đức, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu 

với UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn (đơn vị chủ đầu tư) tiến hành 

khởi công tu bổ, tôn tạo 03 di tích chưa xếp hạng, trong đó có 01 chùa, 02 đình 

với mức kinh phí đầu tư gần 2 tỷ đồng. 

- Đối với di tích đã được xếp hạng:  

Thanh Thủy có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời xen lẫn các truyền thuyết 

của dân tộc thể hiện qua các di tích lịch sử văn hóa còn lại đến ngày nay. Huyện 

có 36 di tích lịch sử đã được xếp hạng, trong đó có 5 di tích: Đền Lăng Sương ở 

xã Đồng Trung, Tượng đài chiến thắng Tu Vũ, Đình Đào Xá và Đền Tam Công 

ở xã Đào Xá, Đình Hạ Bì Trung ở xã Xuân Lộc được Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia, gắn liền với đó là các lễ hội 

truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tính nhân văn sâu sắc. 

- Làm tốt công tác quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND 

tỉnh, UBND các xã, thị trấn đã chủ động trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của 

di tích. Các di tích sau khi tu bổ, tôn tạo đảm bảo không mất đi yếu tố gốc cấu 

thành di tích, đáp ứng tốt hơn về nhu cầu tâm linh của Nhân dân trên địa bàn 

huyện và du khách thập phương. 
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 - Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn nhất định: 

 + Nhiều di tích đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn chưa có nguồn vốn 

để tu bổ, tôn tạo, điển hình như di tích lịch sử quốc gia đình Đào Xá. 

 + Một số di sản phi vật thể còn gặp khó khăn trong việc tiến hành phục 

dựng để lưu giữ và tiếp tục duy trì, phát huy các giá trị của di sản do có sự thay 

đổi về nội dung, hình thức hoặc do còn có khó khăn trong việc thu thập tài liệu 

minh chứng. 

 2.2. Phát triển đời sống văn hóa và đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa 

 2.2.1. Hoạt động thư viện 

- Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện từ 

huyện đến cơ sở; thường xuyên mở cửa phục vụ nhu cầu của độc giả đến đọc 

sách báo. Thư viện huyện và 11 điểm bưu điện văn hóa xã được lắp đặt hệ thống 

máy tính tốc độ cao kết nối internet phục vụ nhu cầu truy cập thông tin. Hiện 

nay, toàn huyện có 01 bưu điện tại thị trấn Thanh Thủy, 11 điểm bưu điện văn 

hóa xã, duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu bạn đọc. 

 - Khó khăn: do nguồn kinh phí chi hoạt động của thư viện từ huyện đến 

cơ sở còn hạn hẹp, số đầu sách được bổ sung cho thư viện hằng năm ít, chủ yếu 

vẫn lấy từ nguồn sách của chương trình mục tiêu quốc gia và một số nguồn miễn 

phí; hơn nữa, do không gian thư viện còn hạn chế nên số lượng đầu sách trưng 

bày không được nhiều; thư viện các xã, thị trấn chưa có nơi riêng biệt mà phải 

bố trí tủ sách chung ở phòng họp (trung tâm học tập cộng đồng) hoặc khu vực 

làm việc của Văn phòng UBND xã, thị trấn. 

2.2.2. Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”. 

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các lĩnh vực của đời sống 

xã hội, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong 

từng cộng đồng thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình, gắn với 

việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có sức lan tỏa nhanh, 

được các cấp, các ngành và Nhân dân tích cực hưởng ứng. 

- 126/126 khu dân cư có hương ước văn hóa, Nhân dân ngày càng có ý 

thức tốt hơn trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham 
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gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện. Chủ động thành lập các câu lạc bộ 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ hát Xoan, phong trào gia đình “5 

không 3 sạch”, mô hình thanh niên bảo vệ môi trường... Các hoạt động “Đền ơn 

đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Từ thiện nhân đạo” và các phong trào thi 

đua yêu nước được đẩy mạnh trong các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 13 - CT/TU ngày 10/6/2013 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác lãnh 

đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chấn chỉnh việc 

uống rượu, bia, hút thuốc lá, tặng hoa, quà và sử dụng phương tiện công”, đã 

từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, đảm bảo an ninh trật tự…, xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh. 

- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa phát triển mạnh tạo sức lan tỏa 

trong cộng đồng. Các giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến 

bộ, hạnh phúc, văn minh tiếp tục được phát huy. Nhân rộng các mô hình gia 

đình văn hóa tiêu biểu. Việc chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, 

trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối 

sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng 

pháp luật, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc ngày càng tiến bộ hơn. 

- Kết quả xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa: 

+ Danh hiệu gia đình văn hóa năm 2009 đạt 74%, 2014 đạt 79%; 2015 đạt 

83%; 2016 đạt 83%; 2017 đạt 91%; 2018 đạt 89%; 2019 đạt 92% 

+ Danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2009 đạt 59%, 2014 đạt 71%; 2015 

đạt 82%; 2016 đạt 85%, 2017 đạt 80%; 2018 đạt 81%; 2019 đạt 82% 

- Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, không ngừng nâng 

cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của Thư viện huyện, phòng đọc sách, báo tại 

các xã, thị trấn. Hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện tới cơ sở hoạt động hiệu 

quả. Đội ngũ cán bộ văn hóa xã được tạo điều kiện tham gia học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ công tác trong tình hình mới. 

 2.2.3. Xây dựng thiết chế văn hóa 

- Hiện nay, trên địa bàn huyện có 11/11 xã, thị trấn có đủ nhà văn hóa xã 

và khu trung tâm văn hóa - thể thao xã đạt chuẩn, có khu vui chơi, giải trí và thể 

thao cho trẻ em và người cao tuổi. 100% số khu dân cư có nhà văn hóa, trong đó 
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149 nhà văn hóa có khuôn viên riêng và 2 nhà văn hóa có chung khuôn viên với 

đình làng. Tính từ năm 2011 đến nay đã xây dựng mới 56 nhà văn hóa; tu sửa, 

nâng cấp, cải tạo 39 nhà. Các điểm sinh hoạt cộng đồng đảm bảo yêu cầu về cơ 

sở vật chất. 

- Mạng lưới nhà văn hóa - khu thể thao từ huyện đến cơ sở hoạt động 

thường xuyên, có hiệu quả, là nơi tổ chức hội họp của Nhân dân, các đoàn thể, 

câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao phục vụ sinh hoạt văn hoá, thể thao của toàn 

xã, đồng thời cũng là nơi vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao 

tuổi. Hoạt động phòng chống đuối nước cho trẻ em được thực hiện ở tất cả các 

xã, thị trấn. Đặc biệt vào dịp nghỉ hè, các trung tâm văn hóa, thể thao xã, nhà 

văn hóa, sân thể thao thôn, các khu nghỉ dưỡng trên địa bàn thường xuyên dành 

thời gian hoạt động, bố trí trang thiết bị tối thiểu phục vụ nhu cầu văn hóa, thể 

thao. Đến nay, hệ thống cơ sở vật chất văn hóa của các thôn, xóm và khu dân cư 

đã đáp ứng được các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tổ chức 

hội họp của nhân dân. 100% số khu dân cư trên địa bàn các xã có nơi sinh hoạt 

văn hoá và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định. 

- Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Du lịch huyện được thành lập theo 

Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú 

Thọ. Cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và du lịch huyện đạt 

chuẩn theo quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể:  

+ 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, tổng kinh phí xây dựng: 26 tỷ đồng.  

+ Sân vận động trung tâm huyện: Diện tích lòng sân 7.488 m2; đường 

chạy dài 130 m; 01 sân tenis đảm bảo kích thước theo tiêu chuẩn; các công trình 

phụ trợ khác như: Khán đài 1.144,8 m2, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, 

cổng, hàng rào,…. 

Tổng giá trị dự toán công trình là 34,6 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí đầu tư 

xây dựng nhà làm việc kết hợp nhà đa năng), hiện đã hoàn thành sân vận động 

(sân cỏ nhân tạo) đạt tiêu chuẩn, sân tenis, khán đài, các phòng chức năng. 

 + Bể bơi trung tâm huyện: Hiện tại trên địa bàn huyện có 15 bể bơi của 

các doanh nghiệp, tư nhân đầu tư phục vụ du khách tham quan du lịch và người 

dân trên địa bàn (Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, Vườn Vua, Thanh Lâm Resort, 
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Công ty TNHH Sông Thao, Công ty Khoa Niệm, Công ty cổ phần xây dựng và 

dịch vụ Sơn Hải, Công ty Tre Nguồn, hộ bà Khuất Thị Đao). 

- 11/11 xã, thị trấn có đài truyền thanh và hệ thống loa truyền thanh đến các 

khu dân cư trong xã. Với 237 cụm loa/126 khu dân cư - mỗi cụm từ 2 - 3 loa (đạt 

tỷ lệ 188%) đảm bảo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại địa phương, 

duy trì thường xuyên tiếng nói 4 cấp; các cụm loa hoạt động thường xuyên, hiệu 

quả; các xã đều có phòng dành riêng cho Đài truyền thanh tác nghiệp. 

- 100% hộ gia đình nghe được loa truyền thanh xã đặt tại khu dân cư.  

- Hoạt động Đài truyền thanh cơ sở: Đài truyền thanh xã hoạt động theo 

đúng quy định, có bố trí cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã trực tiếp 

vận hành Đài truyền thanh cơ sở; tuyên truyền đầy đủ các nội dung theo đúng 

chỉ đạo từ các cơ quan có thẩm quyền, nội dung chương trình phát thanh của Đài 

truyền thanh cơ sở do lãnh đạo UBND xã phụ trách kiểm duyệt. 

2.2.4. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật. 

Hàng năm, UBND huyện quan tâm đầu tư kinh phí cho hoạt động sáng tạo 

văn học, nghệ thuật, có chính sách đãi ngộ như nhuận bút, đãi ngộ tài năng, bồi 

dưỡng nghiệp vụ. Tháng 8/2009, UBND huyện Thanh Thủy xuất bản cuốn Văn 

hóa Dân gian huyện Thanh Thủy với số lượng 1000 bản nhân dịp chào mừng kỷ 

niệm 10 năm tái lập huyện Thanh thủy (01/9/1999 - 01/9/2009), phản ánh diện 

mạo những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của huyện, góp phần nâng cao 

nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn và phát huy những 

giá trị, những tinh hoa văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện. 

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc được UBND huyện tổ 

chức hàng năm với các hoạt động như: Biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng, các 

hoạt động hội trại văn hóa, thi đấu các môn thể thao truyền thống, các điệu hát 

ví, hát giang, đậm đà bản sắc dân tộc của đồng bào Mường, đồng bào Kinh, tạo 

nên không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân các 

dân tộc trong huyện. 

Tăng cường quản lý, duy trì hoạt động của Hội văn học, nghệ thuật huyện, 

Chi hội văn hóa dân gian theo chức năng gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Tạo điều 

kiện cho các tác phẩm, tác giả tham gia các hội thi, triển lãm khu vực và toàn 

quốc. Tập san văn nghệ Thanh Thủy của Hội Văn học nghệ thuật huyện ngày 
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một đổi mới, nội dung phong phú, nhiều chủ đề bám sát thực tiễn phục vụ cho 

nhiệm vụ chính trị của huyện, của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, đáp ứng tâm tư 

nguyện vọng của hội viên và bạn đọc trong và ngoài huyện  

 UBND huyện đã thành lập và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử 

năm 2013 nhằm đăng tải những tin tức, sự kiện, tiềm năng, thế mạnh và cơ chế 

chính sách ưu tiên đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, đồng thời cung cấp 

các dịch vụ hành chính công theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà 

đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho các 

đầu tư thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao, du lịch. 

2.3. Phát triển các dịch vụ văn hóa 

2.3.1. Công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa. 

 Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn 

hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ 

của công nghệ thông tin và truyền thông. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra văn hóa, gắn với trách nhiệm cá nhân và tổ chức khi để xảy ra sai phạm. Phát 

huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư 

và công dân đối hoạt động văn hóa. Trên địa bàn huyện có 37 cơ sở kinh doanh  

karaoke, 02 cơ sở phát hành sách, 27 khách sạn, nhà nghỉ, 08 cơ sở kinh doanh 

internet, trò chơi điện tử công cộng. Từ năm 2009 đến nay, đã thành lập 14 đoàn 

liên ngành kiểm tra các hộ kinh doanh dịch vụ văn hóa, đồng thời tuyên truyền, 

vận động các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về 

kinh doanh dịch vụ văn hóa. 

2.3.2. Quy hoạch phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch. 

- Hình thành 3 vùng không gian du lịch, gồm: Vùng không gian du lịch 

gắn với sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh; vùng không gian du lịch gắn với sản 

phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; vùng không gian du lịch gắn với 

cộng đồng văn hóa dân tộc Mường. Xây dựng, nâng cấp các cơ sở văn hóa để 

hình thành các cụm văn hóa. Tổ chức mạng lưới các điểm văn hóa di tích - danh 

thắng, làng nghề thủ công truyền thống, nơi tổ chức các sinh hoạt tín ngưỡng, lễ 

hội… xen kẽ với các trung tâm, cụm văn hóa; trong đó ưu tiên đầu tư, nâng cấp 

các điểm văn hoá ven tuyến giao thông quốc lộ 316A, 316B, tuyến liên xã… 

Hình thành trung tâm thể dục thể thao và nâng cấp cơ sở vật chất của trung tâm 

văn hóa của huyện thuận tiện kết nối với các xã, thị trấn trong huyện. 
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- Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chữa bệnh như: Tắm khoáng, ngâm bùn, 

tắm thuốc bắc... (khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, khu du lịch sinh thái Vườn Vua, 

Thanh Lâm resort…) 

- Du lịch văn hóa tâm linh: chiêm bái các di tích lịch sử văn hóa, các lễ 

hội truyền thống đặc sắc trên địa bàn huyện: lễ hội truyền thống đền Lăng 

Sương, rước voi đình Đào Xá, lễ hội bơi chải đền Tam Công; đình Hạ Bì Trung 

xã Xuân Lộc, lễ hội “Cướp Cây Bông” đình La Phù, di tích lịch sử  - Tượng đài 

chiến thắng Tu Vũ… Các di tích và lễ hội đã thu hút hàng nghìn lượt khách du 

lịch hành hương về lễ hội cội nguồn dân tộc. Bên cạnh đó phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể hát Xoan đang là thế mạnh của huyện, hát ghẹo truyền thống 

xã Đào Xá, hát chèo xã Đoan Hạ, diễn xướng cồng chiêng, hát ví, hát rang dân 

tộc Mường xã Yến Mao, Phượng Mao. Khôi phục các môn thể thao truyền 

thống: Bắn nỏ, vật dân tộc, các trò chơi dân gian như đập niêu, bịt mắt bắt dê, ném 

còn, đu tiên, cờ tướng, cờ người...Xây dựng kế hoạch khôi phục lễ hội vật đền 

Ngọc Sơn xã Thạch Đồng; múa rối cạn xã Xuân Lộc. Kết nối các khu, điểm du lịch 

với các di tích lịch sử văn hóa để hình thành tour tuyến phục vụ khách du lịch. 

- Du lịch cộng đồng văn hóa Mường tại xã Tu Vũ bước đầu được xúc tiến. 

Năm 2016 đã tổ chức 2 chuyến đi học tập kinh nghiệp về du lịch cộng đồng dân 

tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình. Nhiều hộ dân đã chủ động cải tạo chỉnh trang nhà 

ở, công trình vệ sinh, chuồng trại, đường làng ngõ xóm, làm tốt công tác vệ sinh 

môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, giao tiếp lịch thiệp. Xây dựng các 

chương trình nghệ thuật cồng chiêng, dân ca Mường, hát ví, hát rang, đêm hội 

rượu cần, đốt lửa trại, nhảy sạp...gắn với nghệ thuật ẩm thực dân tộc, khôi phục 

các môn thể thao dân tộc: ném còn, đập niêu, bắn nỏ... 

 3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực 

hiện quy hoạch. 

 3.1. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 

Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa được quan tâm 

thường xuyên. Từ năm 2009 đến nay, đã cử đủ cán bộ văn hóa từ huyện đến cơ 

sở tham dự các lớp tập huấn do bộ, ngành, tỉnh tổ chức đã góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động văn hóa từ huyện đến cơ sở. 
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 3.2. Đánh giá năng lực quản lý nhà nước. 

Huyện Thanh Thủy đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý Nhà nước về văn hóa; bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch 

phát triển văn hóa phù hợp với điều kiện mới; Ban hành nhiều văn bản quan 

trọng liên quan tới quy hoạch phát triển văn hóa đến 2020.  

Công tác tổ chức bộ máy ngành văn hóa cấp huyện bố trí hai cơ quan, 

phòng Văn hóa & Thông tin là cơ quan quản lý Nhà nước gồm: 01 Trưởng 

phòng, 01 Phó trưởng phòng kiêm Trưởng Ban quản lý di tích quốc gia đền 

Lăng Sương, 01 Phó trưởng phòng kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, 02 chuyên viên. Trung tâm Văn hóa Thể thao & Du lịch là đơn 

vị sự nghiệp gồm: 01 giám đốc, 01 phó giám đốc, 07 viên chức, cán bộ hợp 

đồng. Cấp xã: Mỗi xã, thị trấn bố trí 01 công chức văn hóa (11 xã, thị trấn). 

Hàng năm, huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý 

luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức làm công tác văn hóa, thể thao từ cấp huyện đến cơ sở. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác quy hoạch phát triển văn hóa theo các nội dung của Nghị quyết 

trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các 

ngành; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan; việc triển khai, quán triệt Nghị quyết đảm bảo sâu, 

rộng giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nắm 

rõ nội dung của Nghị quyết; cơ bản UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây 

dựng kế hoạch, huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp 

khác để quy hoạch và phát triển văn hóa. 

- Đến nay, 100% các xã đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 

tiêu chí huyện Nông thôn mới. UBND huyện đã hoàn thiện lập hồ sơ trình Ban 

Chỉ đạo Trung ương xem xét, thẩm định trước khi trình Thủ tướng xét công nhận. 

- Các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều sát với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu 

phát triển văn hóa trên địa bàn huyện; việc triển khai Nghị quyết của HĐND 

tỉnh đã nhận được sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân trên địa bàn huyện. 
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 - Việc kiểm kê các di sản phi vật thể, di tích; phục hồi di tích, tu bổ tôn 

tạo di tích đã được các cấp, các ngành, Nhân dân quan tâm, ủng hộ. Các xã, thị 

trấn đã chủ động trong việc huy động các nguồn lực để triển khai nhiệm vụ tại 

địa phương. 

 - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong 

trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đều được triển khai thực hiện 

có nền nếp; số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đều 

đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết, Một số xã, thị trấn chưa thực hiện 

thường xuyên; chưa chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các nội 

dung Nghị quyết đề ra. 

- Việc xây dựng quy hoạch một số thiết chế văn hóa của huyện còn thiếu 

hoặc chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

- Một số xã, thị trấn chưa có phương án, kế hoạch bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo 

các di tích tại địa bàn nhất là việc bảo vệ chống xuống cấp của di tích; một bộ 

phận Nhân dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn; tâm lý còn trông chờ vào 

nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, … dẫn đến chưa chủ động trong việc quản 

lý, tu bổ, tôn tạo khi những di tích bị xuống cấp, có nơi còn để di tích xuống cấp 

nghiêm trọng, khó khắc phục (đình Đào Xá) 

 3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Việc tham mưu để triển khai, thực hiện Nghị quyết ở một số cơ sở chưa 

kịp thời, thường xuyên. 

 - Đời sống của Nhân dân còn khó khăn, số doanh nghiệp, doanh nhân 

thành đạt không nhiều dẫn đến khó khăn trong việc huy động nguồn vốn xã hội 

hóa để thực hiện phát triển văn hóa trên địa bàn theo nội dung Nghị quyết. 

 IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của 

HĐND tỉnh để các cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân nhận thức đầy đủ về ý 

nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết phải quy hoạch phát triển văn hóa trên 

địa bàn. Từ đó gắn nội dung của Nghị quyết vào quy hoạch văn hóa phù hợp với 

điều kiện của từng xã, thị trấn. 
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 - Tiếp tục duy trì các chỉ tiêu đã đạt được, phấn đấu hoàn thiện các chỉ 

tiêu chưa đạt trong thời gian tới; Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục tham mưu 

với UBND huyện triển khai văn bản chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị, UBND 

xã, thị trấn theo từng nội dung của Nghị quyết. 

 - UBND xã, thị trấn căn cứ kết quả đạt được; xây dựng kế hoạch duy trì, 

phát huy và khắc phục ngay những tồn tại hạn chế trong thời gian tới nhằm thực 

hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết đề ra. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa trên 

địa bàn, xử lý nghiêm những vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định 

của pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 179/NQ-HĐND 

ngày 20/4/2009 của HĐND tỉnh Phú Thọ về Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh 

Phú Thọ đến năm 2020. UBND huyện Thanh Thủy trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa, TT và Du lịch; 

- Phòng QLNVVH&GĐ Sở VHTTDL; 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Phòng VH&TT, TTVHTT&DL; 

- Đài TT-TH huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 
Nguyễn Văn Đức 
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