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Số 257 - KL/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2019

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 03/10/2014
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày
9/6/2014 của Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ”
-----

Sau khi xem xét Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động
số 27-CTr/TU, ngày 03/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện
Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước (sau đây viết tắt là Chương trình hành động số 27CTr/TU). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận như sau:
I. Đánh giá chung
Sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU, các cấp ủy
Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân
trong tỉnh đã nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững đất nước; đặc biệt là việc xây dựng con người phát triển
toàn diện về nhân cách, đạo đức, lối sống, có trí tuệ, thể lực đáp ứng nhu cầu
phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng môi trường văn hóa lành
mạnh; đồng thời, gắn nhiệm vụ xây dựng văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh
tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững
mạnh. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích, danh
thắng được các cấp, các ngành quan tâm. Phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở
phát triển mạnh, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị
văn hoá, văn nghệ truyền thống của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phong trào
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát động rộng rãi, tác động
vào ý thức tự giác, nêu cao vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng gia
đình, cơ quan, đơn vị văn hoá. Cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội, đời
sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao;
bản sắc, giá trị truyền thống tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày
càng được phát huy, góp phần xây dựng văn hoá, con người thời kỳ mới tiến bộ,
văn minh, phát triển bền vững.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số
cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa quan tâm sâu sát trong chỉ đạo tổ chức thực
hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Công tác quy
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hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa các cấp còn bất cập, nhất
là thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Việc
xây dựng các thiết chế văn hoá có nơi chưa đáp ứng được với nhu cầu sinh hoạt
cộng đồng. Nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện chưa đi
vào chiều sâu. Tình trạng cán bộ suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm
pháp luật, vi phạm quy định của Đảng còn xảy ra. Chất lượng phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nơi chưa cao, thiếu sự đầu tư cho
phong trào cơ sở; tình trạng chạy theo thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực
hiện phong trào vẫn còn tồn tại ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị.
Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, song nguyên
nhân chủ yếu là do kinh phí đầu tư cho phát triển văn hóa còn hạn chế; công tác
xã hội hoá các hoạt động văn hoá, huy động các nguồn lực để xây dựng văn
hóa, đặc biệt là các thiết chế văn hóa chưa được quan tâm đúng mức. Đời sống
văn hóa của Nhân dân chưa đồng đều giữa các vùng. Tác động của mặt trái cơ
chế thị trường, xu thế toàn cầu hoá cũng ảnh hưởng đến tư tưởng, lối sống của
một bộ phận Nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng con người
Việt Nam phát triển toàn diện chưa thực sự phong phú, thiếu tính thực tiễn, hiệu
quả chưa cao.
II. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các
cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh
đến cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ
xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và
thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa,
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình
hành động số 27-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền, nâng cao
nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò
của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Thể chế hóa,
cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa bằng các chương trình,
kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước. Chú trọng giáo dục bồi dưỡng tinh thần yêu nước, độc
lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giáo dục ý
thức tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách con người
Việt Nam. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp
luật, hiểu biết sâu sắc các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.
3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ
xây dựng và phát triển văn hóa, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông
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thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị; xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
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. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh
mẽ của công nghệ thông tin - truyền thông. Nâng cao chất lượng hoạt động của
các đơn vị sự nghiệp văn hóa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt
động văn hóa. Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng
Internet, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các cơ quan báo chí,
truyền thông của tỉnh, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là
thanh, thiếu niên. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức
chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư và công dân đối với việc tổ chức và quản lý
các hoạt động văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam
phát triển bền vững.
5. Quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền
thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng nông thôn mới. Khai
thác có hiệu quả các nguồn lực về văn hóa của địa phương. Tiếp tục chuẩn bị
các điều kiện cần thiết để đề xuất Mo Mường trở thành Di sản văn hóa phi vật
thể của nhân loại. Triển khai tuyên truyền, phổ biến, dạy và học chữ Mường
trong các cơ sở giáo dục.
6. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát
triển sự nghiệp văn hóa của tỉnh. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát
triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp văn hóa, du lịch; bồi
dưỡng đào tạo năng khiếu văn học, nghệ thuật nhằm tăng cường đội ngũ văn
nghệ sỹ cho hoạt động văn học, nghệ thuật chất lượng cao. Đẩy mạnh phong
trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở đồng thời phát hiện, lựa chọn để đào
tạo, bồi dưỡng các hạt nhân tiêu biểu từ phong trào.
7. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa về trang thiết bị
và phương tiện cho văn hóa. Đầu tư kinh phí xây dựng và hoàn thiện các thiết
chế văn hóa, thể thao các hoạt động văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thực
hiện thường xuyên, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu
hưởng thụ và sáng tạo của người dân. Đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện mở các trại
sáng tác, các cuộc phát động sáng tác theo chủ đề, hỗ trợ tác giả, tác phẩm, phát
huy, khai thác năng lực và tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà
nghiên cứu, sưu tầm tạo ra được nhiều công trình, tác phẩm có giá trị phục vụ
các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ
của Nhân dân.
8. Tăng cường xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa với sự gắn kết
hài hòa giữa các ngành. Sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn đầu tư
của Nhà nước, có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động
văn hóa nhằm huy động mọi nguồn lực để triển khai một cách đồng bộ. Tạo
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điều kiện thuận lợi, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư cho văn hóa,
thể thao, du lịch. Phấn đấu đến năm 2030 có được hệ thống cơ sở vật chất, kỹ
thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức
cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
9. Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các địa phương trong nước và một
số nước trong khu vực theo sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thực hiện đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về
văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; tăng cường học tập và trao đổi
kinh nghiệm giữa tỉnh Hòa Bình với các tỉnh trong nước, các nước trong khu vực
và quốc tế; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, làm phong phú thêm văn hóa
dân tộc. Tăng cường đầu tư cho công tác quảng bá bản sắc văn hóa, văn hóa văn
nghệ và tiềm năng du lịch của tỉnh trên các kênh thông tin đại chúng.
Phát huy tài năng, sự tâm huyết và sự ủng hộ bằng trí lực, vật lực và tinh
thần của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các văn nghệ sỹ trong và ngoài
nước, kiều bào xa quê hương tham gia đóng góp xây dựng văn hóa của tỉnh.
III. Tổ chức thực hiện
1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể Nhân dân căn cứ nội dung Kết luận này để tổ chức triển khai, thực hiện.
2. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng
căn cứ vào nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị tiếp tục xây dựng
kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
3. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động số
27-CTr/TU và Kết luận này; định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về
kết quả thực hiện.
Kết luận này phổ biến đến Chi bộ.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Văn phòng Trung ương,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các cơ quan tỉnh,
- Các đảng bộ trực thuộc,
- Lãnh đạo VPTU+CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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