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ĐỀ ÁN
Nâng cao chất lượng phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025.
PHẦN MỞ ĐẦU
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ ÁN.

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương
Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững đất nước”, các văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào "Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là thực
hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày ngày 02/6/2020 của BCH Đảng bộ thành phố và
Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 24/11/2021 của UBND thành phố về thực hiện Nghị
quyết số 07-NQ/TU ngày 02/6/2020 của BCH Đảng bộ thành phố về "Tăng cường phát
huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025,
định hướng đến năm 2030".
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế, nâng cao đời sống của
Nhân dân, thành phố luôn dành sự quan tâm phát triển về văn hóa, xây dựng đời sống
văn hóa ở cơ sở, trong đó phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
được các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân đồng thuận triển khai thực hiện, trở
thành hoạt động văn hóa rộng lớn, tác động trực tiếp đến tư tưởng, đạo đức nếp sống
của người dân và cộng đồng dân cư. Phong trào đã góp phần quan trọng nâng cao đời
sống văn hóa của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển
kinh tế - xã hội, đặc biệt có tác động to lớn đối với việc xây dựng con người và xây
dựng môi trường văn hóa, thể hiện từ việc xây dựng đời sống văn hóa trong gia đình,
trong cộng đồng dân cư, khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học... Đồng thời có tác động
rõ rệt đối với việc chống các tiêu cực và tệ nạn xã hội được nhiều địa phương quan
tâm, coi đây là phong trào quan trọng gắn với đời sống nhân dân; Nhiều khu dân cư
giảm tệ nạn xã hội, mang lại nhiều đổi thay tích cực cho đời sống văn hóa tinh thần của
người dân, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, những giá trị, chuẩn mực
mới được phát huy, ý thức trách nhiệm giữ gìn gia đình hạnh phúc, xây dựng các phong
trào văn hóa, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường được đề cao, góp phần thực
hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển đô thị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh
quốc phòng, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung
của tỉnh và thành phố.
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Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác xây dựng đời sống văn
hoá trên địa bàn thành phố Bắc Ninh vẫn còn một số hạn chế: Có những thời điểm sự
lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của một số địa phương chưa thường xuyên, chất lượng
chưa cao, phong trào triển khai thực hiện còn mang tính hình thức, chưa phát huy được
sự tham gia tích cực của Nhân dân. Cơ sở vật chất và hệ thống thiết chế văn hóa ở một
số cơ sở còn thiếu, các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở chưa phát triển
đồng bộ. Đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động văn hóa chưa thật sự ổn định và còn hạn
chế về chuyên môn nghiệp vụ...
Xuất phát từ thực tế đó, UBND thành phố Bắc Ninh xây dựng Đề án “Nâng cao
chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn
thành phố Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025”. Thông qua Đề án, đánh giá thực trạng
phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở thành phố trong thời gian qua. Từ đó có những
đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân để đề xuất các mục tiêu, nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung của phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" thành phố Bắc Ninh trong những năm
tiếp theo.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:
- Tiếp tục giữ vững, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong quá trình
tổ chức thực hiện phong trào những năm qua. Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng,
hiệu quả phong trào sâu rộng, bền vững, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành
mạnh, phong phú, góp phần ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.
- Huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia các hoạt động sáng tạo và xây dựng
đời sống văn hóa, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển, nâng cao mức
hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.
- Tập trung nâng cao chất lượng các phong trào “Gia đình văn hóa”; “Khu dân
cư văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; "Phường đạt chuẩn
văn minh đô thị" làm nòng cốt để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các quy tắc ứng xử nơi công
cộng...tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống ứng xử, giao tiếp của người dân.
2. Yêu cầu:
- Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
trên địa bàn thành phố phải được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần có sự chỉ đạo
chặt chẽ và thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, các
phòng, ban, đơn vị và sự phối hợp của UB Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức xã hội.
- Triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án phải có trọng tâm, trọng điểm,
có lộ trình cụ thể, góp phần nâng cao trình độ dân trí và xây dựng đời sống văn hóa cơ
sở ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực cho phong trào "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa" và các phong trào thi đua hàng năm của thành phố.
- Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền vận động gắn với
những biện pháp cụ thể triển khai phong trào phù hợp thực tế, đảm bảo tính hiệu quả;
tránh hoạt động mang tính hình thức, lãng phí. Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về văn
hóa đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII nhiệm
kỳ 2020- 2025.
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Phần thứ Nhất:
THỰC TRẠNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO
"TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA"
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020.
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO.

1. Công tác triển khai, ban hành các văn bản chỉ đạo.
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố Bắc Ninh về việc
nhằm nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
trên địa bàn thành phố, trong giai đoạn 2015 - 2020, UBND thành phố và BCĐ phong
trào thành phố đã triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh và xây
dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của thành phố như:
Các văn bản của Trung ương:
- Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu
cầu phát triển bền vững đất nước”.
- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét
tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa",
"Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".
- Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL, ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận
"Phường đạt chuẩn văn minh đô thị".
- Thông tư số 08/2014/TT- BVHTTDL, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt
chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".
Văn bản của tỉnh và thành phố Bắc Ninh:
- Nghị quyết 191/2015/NQ-HĐND17 ngày 29/7/2015 của HĐND tỉnh Bắc Ninh
về quy định hỗ trợ thực hiện hoả táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về
việc Quy định thang điểm áp dụng xét tặng danh hiệu công nhận Gia đình văn hóa,
Khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 553/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Bắc
Ninh Quy định khen thưởng "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn
hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Quyết định số 664/QĐ-UBND, ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về
việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg, ngày 30/12/2015 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
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- Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 02/6/2020 của BCH Đảng bộ thành phố Bắc
Ninh và Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 24/11/2021 của UBND thành phố Bắc
Ninh về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố về "Tăng
cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố Bắc Ninh giai đoạn
2020-2025, định hướng đến năm 2030".
- Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 24/8/2016 của UBND thành phố Bắc Ninh về
việc thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg, ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố.
- Đề án số 150/ĐA-UBND, ngày 19/01/2017 của UBND thành phố Bắc Ninh về
“Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc
Ninh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”.
- Đề án số 736/ĐA-UBND, ngày 30/3/2021 của UBND thành phố Bắc Ninh về
"Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thành
phố Bắc Ninh giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm 2030".
- Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 26/01/2021 của UBND thành phố Bắc Ninh về
thực hiện chủ đề công tác năm, 05 quyết tâm chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển
kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh năm 2021...
2. Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện phong trào.
Công tác tuyên truyền về phong trào được chú trọng và đẩy mạnh với nhiều hình
thức: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống Đài Phát thanh, Cổng thông
tin điện tử; tuyên truyền trực quan, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi; tổ chức
hội nghị, tập huấn, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao… Nội dung tập trung tuyên
truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; văn bản
chỉ đạo thực hiện phong trào; việc thực hiện nếp sống văn minh; gương điển hình tiên tiến
của tập thể, cá nhân trong phong trào được biểu dương và nhân rộng.
Hàng năm, toàn thành phố tổ chức gần 300 hội nghị về phong trào; treo hơn 800
băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức hơn 60 buổi liên hoan, giao lưu văn nghệ, thi đấu giao hữu
thể thao; nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền trên địa bàn được nâng cao chất
lượng và đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân: Tổ chức
chương trình "Sắc màu văn hóa cuối tuần - Bắc Ninh Thành phố tôi yêu" tại Công viên
Nguyễn Văn Cừ và các tuyến phố chuyên doanh; hoạt động văn hóa tại Bức phù điêu
Theo dòng lịch sử và văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc; màn hình Led ngoài trời tại Công
viên Nguyễn Văn Cừ; màn hình chiếu nhạc nước Laze Hồ điều hòa phường Thị Cầu; các
hoạt động bảo tồn văn hóa Quan họ tại Nhà chứa Quan họ; Canh hát Quan họ đêm Rằm
được duy trì; phối hợp với tỉnh tổ chức chương trình hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên
thuyền gắn với các hoạt động văn hóa đường phố…
Ban Chỉ đạo phong trào các cấp từ thành phố đến cơ sở được quan tâm kiện toàn,
hoạt động có hiệu quả. Các ngành thành viên BCĐ phong trào thành phố căn cứ chức
năng, nhiệm vụ, luôn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào như:
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào xây
dựng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị";
Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào xây dựng Cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Ủy ban MTTQ thành phố triển khai
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Trung tâm
Y tế thành phố hướng dẫn tiêu chí thực hiện công tác dân số - KHHGĐ…
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Các ngành thành viên BCĐ có trách nhiệm đôn đốc, tham gia chỉ đạo, hướng
dẫn việc tổ chức thực hiện phong trào ở cơ sở theo phân công nhiệm vụ của BCĐ phong
trào thành phố; lồng ghép nội dung của ngành phụ trách phù hợp với nội dung hoạt
động phong trào như: Công an thành phố với phong trào "Quần chúng bảo vệ an ninh
Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội";
Phòng Giáo dục - Đào tạo với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” trong các trường học, phong trào “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; Hội Liên
hiệp Phụ nữ với phong trào xây dựng Gia đình hạnh phúc và công tác phòng, chống
bạo lực gia đình, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng
gia đình hạnh phúc”; Phòng Tư pháp hướng dẫn xây dựng, thực hiện Quy ước khu phố,
phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản của Trung ương, tỉnh,
thành phố về phong trào; Phòng Quản lý đô thị triển khai xây dựng "Tuyến phố văn
minh đô thị" trên địa bàn thành phố; Phòng Tài nguyên Môi trường triển khai xây dựng
"Khu dân cư sạch"; Đoàn Thanh niên thành phố với phong trào thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới trong đoàn viên, thanh niên và đẩy mạnh phong trào “Học tập,
lao động, sáng tạo”…
Nhằm đáp ứng yêu cầu của vị thế, vai trò thành phố Bắc Ninh - Đô thị loại I, tiếp
tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa"; ngoài tiêu chí quy định trong thang điểm quy định, trong quá trình triển
khai thực hiện phong trào, BCĐ thành phố đã bổ sung một số tiêu chí xét công nhận
danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cụ thể như:
- Đối với phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa": Ngoài 07 tiêu chí điểm liệt
trong Thang điểm xét công nhận "Gia đình văn hóa" theo quy định của UBND tỉnh,
BCĐ phong trào thành phố bổ sung điểm trừ trong tổng số điểm đối với các gia đình
nếu vi phạm một trong các tiêu chí: Sinh con thứ 3 (trừ 05 điểm); sinh con thứ 4 trở
lên (trừ 10 điểm); Không thực hiện đầy đủ quy ước văn hóa và các quy định của địa
phương nơi cư trú (trừ 5 điểm); Vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức tân gia, mừng thọ (trừ 3 điểm).
- Đối với phong trào xây dựng "Khu dân cư văn hóa": Ngoài 03 tiêu chí theo quy
định của UBND tỉnh không được xét đạt "Khu dân cư văn hóa", BCĐ thành phố trừ
thêm điểm trong tổng số điểm nếu vi phạm một trong những tiêu chí sau: Vi phạm Luật
nghĩa vụ quân sự (trừ 02 điểm/trường hợp); Có người địa phương bị khởi tố (trừ 02
điểm/trường hợp); Có trọng án do người địa phương gây ra (trừ 04 điểm/trường hợp);
Tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng so với năm trước (trừ 02 điểm/01 trường hợp tăng); Có nhiều
điểm quảng cáo, rao vặt không đúng quy định (trừ 01 điểm/trường hợp phát hiện); Có
đối tượng ăn xin, ăn mày ở khu dân cư (trừ 01 điểm/trường hợp phát hiện); Thực hiện
nếp sống văn minh đô thị: Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng, lấn
chiếm đất đai, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... (trừ 01 điểm/trường hợp
vi phạm); Đối với các khu dân cư đạt tiêu chuẩn "Khu dân cư sạch", BCĐ phong trào
thành phố động viên cộng điểm xét danh hiệu "Khu dân cư văn hóa".
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO.

1. Kết quả thực hiện các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”.
1.1. Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững:
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã góp phần thúc
đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội thành phố. Trong
những năm gần đây, mặc dù thành phố và các địa phương phải đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức, đặc biệt do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nền kinh tế
của thành phố vẫn được duy trì. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh
2020 ước đạt 36.834,8 tỷ đồng, đạt 97,4% kế hoạch, tăng 3,6% so với năm 2019 và
chiếm khoảng 30,3% GRDP toàn tỉnh. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước
thực hiện 5.626,8 tỷ đồng, đạt 109% dự toán, bằng 104% so với năm 2019. Thu ngân
sách thành phố ước thực hiện 3.239,2 tỷ đồng, đạt 170% dự toán giao, bằng 97% so
với năm trước. Công tác quản lý đô thị đi vào nền nếp, kết cấu kinh tế hạ tầng được tập
trung đầu tư xây dựng, đô thị được chỉnh trang. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hoá,
thể thao, y tế ngày càng phát triển, các hộ gia đình được dùng nước sạch; 19/19 phường
đạt chuẩn quốc gia về y tế cấp xã; Công tác Dân số-KHHGĐ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
duy trì ở mức 1%.
Phong trào giúp nhau giảm nghèo phát triển mạnh với nhiều hình thức đa dạng,
phong phú, thiết thực. Triển khai công tác vận động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì
người nghèo” và ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ gây
ra. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo chế độ trợ cấp ưu đãi người có
công; tổ chức thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7); thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; giải quyết việc
làm cho hơn 30.000 lao động; quan tâm hỗ trợ xây mới, sữa chữa 184 nhà ở cho người
có công: nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết... Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành
phố giảm còn 0,7%.
1.2. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao:
1.2.1. Kết quả đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao:
- Đối với thiết chế văn hóa - thể thao thành phố: Thành phố đã xây dựng và đưa
vào sử dụng có hiệu quả Trung tâm VH-TT thành phố, với tổng diện tích quỹ đất
38.900m2, trong đó diện tích xây dựng (khu nhà hành chính) là 8.613m 2, hội trường
300 chỗ ngồi; hạng mục công trình khác (sân vườn) 30.287m2. Với tổng số 22 cán bộ,
trong đó 05 đ/c Thạc sỹ, 16 đ/c Đại học, 01 đ/c Cao đẳng.
- Thành phố đã quy hoạch quỹ đất và đang triển khai xây dựng Nhà thiếu nhi
thành phố với tổng diện tích khoảng 2,3ha. Quan tâm quy hoạch quảng trường, tượng
đài, công viên cây xanh trên địa bàn thành phố, đã xây dựng, cải tạo 346 vườn hoa,
công viên, các công trình lớn đưa vào hoạt động phục vụ nhân dân đạt hiệu quả tốt như:
Tượng đài và công viên Nguyễn Văn Cừ, Tượng đài và công viên Hoàng Quốc Việt;
khu vui chơi miễn phí tại công viên Nguyễn Văn Cừ, vườn hoa Hồ Ngọc Lân, Vân
Dương - Nam Sơn, Công viên Hồ điều hòa Văn miếu; Hồ nước sinh thái phường Thị
Cầu; Bức Phù điêu Theo dòng lịch sử và văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc; Công viên
Hữu nghị Quốc tế...
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1.2.2. Kết quả đầu tư xây dựng thiết chế VHTT và hoạt động VHTT ở cơ sở:
- Đối với các phường: UBND thành phố đã ra Quyết định thành lập 19/19 Trung
tâm VH-TT phường, trong đó có 6 Trung tâm VH-TT các phường có trụ sở độc lập, có
nhà văn hóa đa năng (gồm: phường Đại Phúc, Tiền An, Đáp Cầu, Vệ An, Ninh Xá, Kinh
Bắc) cơ bản đáp ứng được theo các tiêu chí theo quy định. Còn 13/19 đơn vị chưa có
chủ yếu sử dụng hội trường UBND phường hoạt động. Năm 2020, thành phố đã quy
hoạch hơn 261.400m2 quỹ đất cho các đơn vị cơ sở.
12/19 phường đã quy hoạch quỹ đất cho xây dựng hội trường văn hóa đa năng
đảm bảo quy chuẩn từ 300m2 trở lên đạt (=63,2%); 03 phường đã quy hoạch quỹ đất
chung nhưng chưa quy hoạch hội trường văn hóa đa năng (Khắc Niệm, Nam Sơn, Kim
Chân).
- Đối với các khu phố: Thành phố có 114/114 NVH khu phố (=100%). Trong đó
có 92/114 NVH khu phố có diện tích đất quy hoạch đảm bảo tiêu chí quy định của Bộ
Văn hóa, TT&DL đạt từ 300m2 trở lên (= 80,7%). Một số NVH khu phố được xây mới
năm 2018-2020 như: khu Niềm Xá (Kinh Bắc); khu 1, 5 (Tiền An); khu 8, 9 (Đại Phúc);
khu Khả Lễ, Hòa Đình (Võ Cường); khu Lãm Làng, Chu Mẫu, Vân Trại, Lãm Trại (Vân
Dương); khu Quỳnh Đôi, Kim Đôi, Ngọc Đôi (Kim Chân)...
Năm 2021, thành phố ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm
2030". Đầu tư xây dựng Nhà chứa Quan họ tại khu Hòa Đình, Bồ Sơn (phường Võ
Cường); khu Phúc Sơn (phường Vũ Ninh). Tham mưu khảo sát, đề nghị UBND tỉnh quan
tâm, đầu tư xây dựng Nhà chứa Quan họ khu Khúc Toại (phường Khúc Xuyên); Khu Đoài
(phường Khắc Niệm).
Chỉ đạo lắp đặt bổ sung các dụng cụ tập thể thao và cải tạo một số vườn hoa trên
địa bàn thành phố; đến nay đã lắp đặt 1.361 thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài
trời tại 346 vườn hoa, nhà văn hoá khu phố; 405 sân chơi, điểm luyện tập thể dục, thể
thao đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao cho Nhân dân; triển khai lắp đặt gần
500 giá treo băng dọc; hơn 100 bảng Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các khu vực
vườn hoa, công viên, chợ, vỉa hè, các điểm công cộng trên địa bàn thành phố; chỉ đạo
các đơn vị phường tổ chức rà soát, lắp đặt bảng Quy tắc ứng xử tại các cơ sở tín ngưỡng,
tôn giáo và điểm công cộng tại các khu dân cư.
Nhìn chung, hệ thống nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thành phố đều phát huy
hiệu quả, góp phần quan trọng là nơi sinh hoạt chính trị cộng đồng của các khu dân cư;
nơi tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của
Nhà nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi
giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể lực cho Nhân dân tại địa phương.
1.3. Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh:
Việc xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh trong các tầng lớp Nhân dân trên
địa bàn thành phố được quan tâm thường xuyên. Hệ thống chính trị ở cơ sở được xây
dựng và củng cố vững chắc. Phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm
chủ, chính quyền điều hành, mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân được
tăng cường và ngày càng gắn bó, khối đại đoàn kết được củng cố, quy chế dân chủ ở
cơ sở được xây dựng và tổ chức thực hiện tốt.
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Thành phố luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; các khu phố, các hộ gia
đình đều tự giác thực hiện các nghĩa vụ công dân. Công tác quốc phòng thường xuyên
được tăng cường và củng cố, hoàn thành tốt việc tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, giao
quân đúng kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; các cơ quan bảo vệ pháp
luật đã phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm đối tượng, địa bàn trọng điểm, kịp thời giải
quyết, hạn chế thấp nhất tình hình phức tạp xảy ra. Thành phố đã triển khai xây dựng
mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn các khu dân cư; chỉ đạo 100%
các phường và khu dân cư tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện các chính
sách pháp luật, Nghị định của Chính phủ, quy định của địa phương góp phần kiềm chế
các tệ nạn xã hội, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
1.4. Xây dựng môi trường sạch - đẹp - an toàn:
Công tác xây dựng môi trường đang là một trong những nội dung được Thành
ủy, UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết
số 06-NQ/TU ngày 20/9/2018 của BTV Thành ủy về "Tăng cường công tác vệ sinh
môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2022"; năm 2020 có 84/114 khu
phố đạt tiêu chí "Khu dân cư sạch" (=73,7%). Đến nay hầu hết các trục đường chính,
đường liên khu, liên phường được nhựa, bê tông hoá, các trục đường tại các khu dân
cư mới được quy hoạch gọn gàng, sạch đẹp; hàng năm thành phố trồng bổ sung hơn
80.000 cây xanh; hệ thống chiếu sáng đảm bảo. Ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng và
môi trường cảnh quan của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, 100% số hộ gia đình đã được
sử dụng nước sạch, nước máy hợp vệ sinh. Triển khai thực hiện tiêu chí Khu dân cư
sạch theo quy định của thành phố; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Vì thành phố
Bắc Ninh sạch” gắn với chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố”; các
phong trào điển hình như: “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ, tuyến đường tuyến phố
văn minh do phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh tự quản, xây dựng đường hoa phụ nữ,
hàng cây nông dân, hành trình xanh; phân loại rác thải đầu nguồn; tích cực hưởng ứng
ra quân phát động hưởng ứng Ngày bảo vệ môi trường thế giới (5/6); đẩy mạnh tuyên
truyền nói không với rác thải nhựa, nilon…
Công tác chỉnh trang, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông được đảm bảo;
việc lấn chiếm vỉa hè, đất công giảm mạnh. Chỉ đạo lực lượng chức năng của thành
phố phối hợp các phường tổ chức nhiều đợt ra quân, chú trọng các địa điểm phức tạp,
đông dân cư như các khu vực chợ, trung tâm, bệnh viện, công viên... không để hiện
tượng gây rối, làm mất trật tự trên địa bàn. Việc quản lý, kiểm tra hoạt động quảng cáo
tuyên truyền được tăng cường, tổ chức nhiều đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hoạt động
tuyên truyền, treo dán, viết vẽ quảng cáo, rao vặt tuỳ tiện nơi công cộng.
Giai đoạn 2016-2020, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh hỗ
trợ tu bổ, chống xuống cấp cho 32 di tích lịch sử - văn hóa với kinh phí hơn 69 tỷ đồng.
Hướng dẫn các địa phương tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa từ nguồn vốn xã hội hóa,
nhân dân địa phương, khách thập phương đóng góp với kinh phí hơn 50 tỷ đồng.
1.5. Thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật:
Việc thực hiện nếp sống văn minh được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm
chỉ đạo và được đông đảo cán bộ, quần chúng Nhân dân hưởng ứng, đem lại những
hiệu quả tích cực, thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
phát triển, góp phần nâng cao dân trí và hình thành nếp sống văn hoá mới trong mỗi
người dân.
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BCĐ phong trào thành phố đã tham mưu cho Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố
các văn bản chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh tới cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban,
ngành của thành phố và các phường. Hướng dẫn cơ sở tích cực tuyên truyền thực hiện, bổ
sung nội dung về thực hiện nếp sống văn minh vào Quy ước của khu phố, tổ chức vận động
ký cam kết đến từng hộ dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
và lễ hội trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể như:
1.5.1. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới:
Nhìn chung các đám cưới trên địa bàn tổ chức trang trọng, đảm bảo các nghi
thức truyền thống và thực hiện nếp sống văn minh. Nhiều địa phương, nhà trai, nhà gái
kết hợp tổ chức chung bữa cơm thân mật, giảm bớt sự phiền hà cho khách của hai gia
đình, tình trạng ăn uống linh đình kéo dài giảm rõ rệt. Các tục lệ dạm ngõ, lễ ăn hỏi,
xin cưới, đón dâu đã tổ chức gọn nhẹ hơn, các gia đình không còn tổ chức cỗ lại mặt.
Các địa phương tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại trụ sở UBND phường
đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Một số đơn vị tổ chức tốt như: Phường Thị Cầu, Khắc
Niệm, Khúc Xuyên, Kinh Bắc, Tiền An, Vệ An... Đối với cán bộ, đảng viên khi tổ chức
lễ cưới của bản thân hoặc của con em mình, đã báo cáo với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan
về hình thức tổ chức, số lượng khách mời và thời gian tổ chức hạn chế tối đa các thủ
tục, không mời khách trong giờ hành chính.
1.5.2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang:
Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang đã có những bước chuyển biến
tích cực. Chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân
thực hiện nếp sống văn minh đảm bảo các nghi thức truyền thống. Nhiều đám tang sử
dụng đĩa nhạc tang thay cho phường kèn, mở với âm lượng vừa phải, không mở nhạc
tang trước 06 giờ sáng và quá 22 giờ đêm; sử dụng mâm hoa, vòng hoa luân chuyển cho
các đoàn đến viếng. Số đám tang thực hiện hỏa táng đến nay đạt 60,4% (tăng 21,4% so
với năm 2015) và được thanh toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. Một số đơn vị thực
hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang và có số đám tang hoả táng cao như: Đại
Phúc (92,8%); Tiền An (92,3%); Vũ Ninh (91,7%); Thị Cầu (89,5%); Đáp Cầu (87,5%);
Kinh Bắc (84,6%); Khắc Niệm (81,2%)...
Việc xây mộ sau khi cải táng đã được thực hiện nghiêm, đảm bảo vệ sinh môi
trường, 100% hộ gia đình xây mộ cho người thân đã mất theo quy định. Thành phố hiện
có 02 nhà tang lễ (tại Viện Quân y 110 và Công ty Vãn Sinh Đường), 01 nghĩa trang thành
phố với diện tích khoảng 11ha, có 69/114 khu phố có nghĩa trang nhân dân và chùa Đại
Thành xây dựng tháp chứa 8 tầng cất giữ được khoảng trên 5.000 tro cốt; 114 khu phố
thành lập Ban tang lễ kịp thời thăm hỏi, động viên tang chủ, điều hành việc tang và các
vấn đề có liên quan theo quy định của Nhà nước; các tổ, đội tham gia hộ tang giúp tang
chủ tổ chức tang lễ trang nghiêm, đưa tang và an táng người quá cố chu đáo.
1.5.3. Thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức, quản lý lễ hội:
Công tác quản lý của cơ quan nhà nước về việc tổ chức lễ hội được thành phố
quan tâm chỉ đạo, trong đó chú trọng về các hoạt động trong lễ hội. UBND thành phố đã
chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố phối hợp
chặt chẽ với các địa phương trong công tác quản lý trước, trong và sau lễ hội, tăng cường
công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác tổ chức lễ
hội đảm bảo lễ hội tổ chức văn minh, an toàn, tiết kiệm và theo đúng quy định.
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giá trị di tích lịch sử văn hoá và văn minh lễ
hội; chú trọng quy hoạch tổng thể không gian và tổ chức hoạt động dịch vụ trong khu
vực lễ hội; xây dựng phương án đảm bảo ANTT, ATGT, phòng chống cháy nổ, vệ sinh
an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; công tác quản lý tài chính; công tác kiểm tra
và xử lý vi phạm... Hàng năm hướng dẫn tổ chức hơn 70 lễ hội theo quy định, tập trung
các lễ hội lớn như: Lễ hội Đền Bà Chúa Kho (Vũ Ninh); lễ hội khu Thượng (Khắc
Niệm); Lễ hội khu Diềm (Hoà Long), hội Đền Quan - khu Thanh Sơn - Vũ Ninh, chùa
Hàm Long, chùa Dạm. Hướng dẫn kiện toàn BQL di tích và BTC lễ hội địa phương theo
quy định, thực hiện tốt nếp sống văn minh; quản lý tiền công đức, tiền giọt dầu thu được
từ lễ hội đảm bảo công khai, minh bạch.
Năm 2020, 2021 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố có
gần 50 lễ hội được tổ chức; các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp chặt chẽ
với các địa phương trong công tác chỉ đạo, quản lý lễ hội. Nhìn chung các lễ hội tổ
chức đã chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định của Nhà nước, các hoạt động trong lễ
hội đảm bảo tiết kiệm, trang trọng và văn minh, đảm bảo công tác phòng chống dịch
Covid-19 theo quy định. Đối với 03 lễ hội lớn (lễ hội Khu Ném Thượng, lễ hội Đền Bà
Chúa Kho, lễ hội khu Viêm Xá), UBND thành phố đã tổ chức họp với BTC lễ hội của
03 địa phương, phân công lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hoá và Thông tin, Công
an thành phố phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra, trực và theo dõi nắm bắt
tình hình các lễ hội, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức
lễ hội và quản lý các di tích theo quy định. (Năm 2020, 2021 lễ hội khu Diềm không tổ
chức do diễn biến phức tập về tình hình dịch bệnh Covid-19).
Khuyến khích xây dựng thông tin về đường dây nóng, lắp camera trong khu vực
di tích nhằm tạo môi trường di tích lịch sử - văn hóa an toàn, lành mạnh, tạo được ấn
tượng tốt đẹp đối với du khách thập phương. Đền Bà Chúa Kho lắp 40 camera, Đền
Cùng - Giếng Ngọc lắp 12 camera trong nội tự nhằm theo dõi, kiểm tra các hoạt động
diễn ra tại di tích, lễ hội...
1.5.4. Việc mừng thọ:
Việc tổ chức mừng thọ thực hiện theo nếp sống văn minh, mang ý nghĩa tuyên
truyền và giáo dục cao, lễ mừng thọ thường được tổ chức trang trọng tại trụ sở UBND
phường trong những ngày đầu năm gắn với các hoạt động của Hội Người cao tuổi và
các hoạt động của địa phương, nhiều việc làm đậm tính nhân văn trong lễ mừng thọ là
nguồn động lực giúp người cao tuổi trường thọ, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đơn
vị tổ chức tốt như: phường Suối Hoa, Ninh Xá, Tiền An, Thị Cầu, Khắc Niệm...
1.5.5. Việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua:
Trong những năm qua, việc kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi
đua của các ngành, cơ quan thực hiện nghiêm theo quy định. Năm 2020, 2021, do tình
hình dịch bệnh Covid-19, các đơn vị tổ chức nội bộ hoặc không tổ chức, chủ yếu là ôn
lại truyền thống ngành, các hoạt động đảm bảo tiết kiệm, trang trọng. Việc tổ chức kỷ
niệm các ngày lễ, ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua của các địa phương,
các ban, ngành, đoàn thể được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định của Nhà
nước, mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cao và phù hợp với tình hình thực tế trong
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
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2. Kết quả thực hiện 07 phong trào cụ thể.
Hàng năm, trên cơ sở hồ sơ đề nghị và tổng hợp của Phòng Văn hóa và Thông tin
(cơ quan thường trực BCĐ phong trào thành phố), BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết
xây dựng ĐSVH" thành phố tổ chức hội nghị bình xét các danh hiệu thi đua trong phong
trào. Hội nghị đã tiến hành bình xét, cân nhắc từng nội dung, tiêu chí theo thang điểm
quy định; đặc biệt đối với phong trào xây dựng "Khu dân cư văn hóa", BCĐ thành phố
tập trung các tiêu chí điểm trừ, điểm liệt và kiên quyết không công nhận danh hiệu Khu
dân cư văn hóa đối với những địa phương vi phạm các tiêu chí như: Trọng án; có nhiều
người bị khởi tố; vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự (mặc dù theo quy định của tỉnh là tiêu
chí điểm trừ); có khiếu kiện đông người; có tụ điểm ma túy... Việc bình xét, đánh giá
phong trào được tổ chức dân chủ, khách quan, kết quả cụ thể như:
2.1. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá”:
Phong trào xây dựng "Gia đình văn hoá" là nội dung có vị trí quan trọng
trong phong trào xây dựng "Khu dân cư văn hóa", do vậy phong trào đã được Nhân
dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện. Đại đa số các gia đình
tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hoá”,
có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước. Hàng năm, BCĐ phong trào từ thành phố đến cơ sở đã tập trung
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình đăng ký xây dựng "Gia đình
văn hoá"; các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực
hiện có hiệu quả. BCĐ phong trào các phường đã triển khai việc bình xét, đánh giá,
khen thưởng danh hiệu "Gia đình văn hóa" trên địa bàn đảm bảo đúng quy trình và
theo các văn bản hướng dẫn. Giai đoạn 2016-2020, thành phố đạt từ 91,6% - 94,4% hộ
gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa":
Năm
2016
2017
2018
2019
2020

Tổng số
hộ gia đình
43.014
44.279
45.469
48.012
48.630

Số hộ GĐ đăng ký
đạt danh hiệu VH
41.123
42.636
43.779
46.687
47.574

Số hộ GĐ được
công nhận GĐVH
39.806
41.096
41.631
44.628
45.883

Đạt tỷ lệ %
so với tổng số
92,5%
92,8%
91,6%
93,0%
94,4%

Trong đó, thành phố có 02 gia đình văn hóa tiêu biểu được Bộ Văn hóa, Thể thao
& Du lịch và UBND tỉnh tặng Bằng khen; 03 gia đình văn hóa được Sở Văn hóa, Thể
thao & Du lịch tỉnh tặng Giấy khen; UBND thành phố biểu dương, khen thưởng cho
171 gia đình văn hóa tiêu biểu.
Một số phường có đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" cao như: Suối Hoa (99,6%); Đại
Phúc (98,4%); Kinh Bắc (97,8%); Tiền An (97,6%); Võ Cường (96,9%); Vũ Ninh
(96,5%); Hòa Long (96,4%); Thị Cầu (96,2%); Vân Dương (96%).
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2.2. Phong trào 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 thi đua sôi nổi và rộng khắp, đã đạt được
những kết quả thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời
sống của các tầng lớp Nhân dân. BCĐ phong trào các cấp thành phố đã tập trung chỉ
đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào ở các địa phương, cơ sở, đã thực
sự trở thành một phong trào của quần chúng Nhân dân, được triển khai thực hiện sâu
rộng ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn thành phố.
Hàng năm, có 114/114 (=100%) khu phố đăng ký. Giai đoạn 2016-2020 danh
hiệu "Khu dân cư văn hoá" đạt từ 87,7% đến 93,9%. Nhìn chung chất lượng khu phố văn
hoá của thành phố trong những năm qua đã được nâng cao, cơ bản giữ vững. Việc kiểm
tra, bình xét đảm bảo đúng quy trình và đạt hiệu quả. BCĐ phong trào thành phố đã bổ
sung thêm một số tiêu chí cứng để trừ điểm (hoặc không công nhận danh hiệu văn hóa)
đối với các khu phố vi phạm tiêu chí bình xét danh hiệu văn hoá. Kết quả:
Năm

Tổng số
khu phố

2016
2017
2018
2019
2020

114
114
114
114
114

Số khu phố
đăng ký
114
114
114
114
114

Số khu phố được
công nhận
100
107
106
103
102

Đạt tỷ lệ %
so với tổng số
87,7%
93,9%
93,0%
90,4%
89,5%

Nhiều khu phố giữ vững được danh hiệu văn hóa:
+ 24 khu phố đạt danh hiệu văn hóa 10 năm liên tục: Khu 1, 2, 3, 4 (phường Tiền
An); Khu 6, 7 (phường Thị Cầu); Khu Đọ Xá, Phố Mới, Ninh Xá 4 (phường Ninh Xá);
Khu Vân Trại (phường Vân Dương); Khu 1 (Suối Hoa); Khu Vạn Phúc (phường Vạn
An); Khu Môn Tự (phường Nam Sơn); Khu Đông, Sơn (phường Khắc Niệm); Khu 4
(phường Đại Phúc); Khu Công Binh (phường Vũ Ninh); Khu Khả Lễ (phường Võ
Cường), Khu Quả Cảm, Xuân Đồng (phường Hòa Long); Khu 2, 3 (phường Vệ An);
Khu 4,5 (phường Đáp Cầu).
+ 11 khu phố đạt danh hiệu văn hóa 15 năm liên tục trở lên: Khu Y Na (phường
Kinh Bắc); Khu 8 (phường Thị Cầu); Khu Ninh Xá 1, Ninh Xá 2, Ninh Xá 3, Nguyễn
Trãi (phường Ninh Xá); Khu 2 (phường Suối Hoa); Khu 2 (phường Đại Phúc); Khu
phố Suối Hoa (phường Vũ Ninh); Khu 5 (phường Thị Cầu); Khu 8 (phường Đại Phúc).
Hàng năm, UBND thành phố tặng Giấy khen cho các khu dân cư đạt danh hiệu
văn hóa theo quy định. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tặng Bằng khen, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho các tập thể, cá
nhân có nhiều thành tích trong xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa" trên địa bàn thành phố. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá
nhân, 15 khu phố đạt danh hiệu văn hóa 09 năm liên tục trở lên; UBND thành phố tặng
Giấy khen cho 09 khu phố đạt danh hiệu văn hóa 07 năm liên tục. Năm 2020, khu phố
Mới - phường Ninh Xá vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
2.3. Phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”:
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Thành phố Bắc Ninh là trung tâm của tỉnh, tập trung nhiều cơ quan, đơn vị,
trường học của Trung ương, tỉnh và thành phố. Thực hiện Thông tư 08/2014/TTBVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ
tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Quyết định 553/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh
Quy định khen thưởng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,
“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. BCĐ phong trào thành phố đã chỉ đạo triển khai thực
hiện phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa
bàn thành phố đạt hiệu quả. Giao Liên đoàn Lao động thành phố là cơ quan thường
trực có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai việc đăng ký xây dựng "Cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".
Nhìn chung các đơn vị đều có ý thức xây dựng nếp sống văn minh công sở, xây
dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, bảo đảm tình hình an ninh trật tự xã hội, quan hệ
mật thiết với chính quyền và nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước... Hàng năm có từ 95% cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đăng ký đạt danh hiệu văn hóa, tập trung ở các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà
nước. Giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 85,9% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hóa. Kết quả:
Năm
2016
2017
2018
2019
2020

Số cơ quan, đơn vị, DN
đăng ký đạt chuẩn văn hóa

Số cơ quan, đơn vị, DN
đạt chuẩn văn hóa

205
210
191
211

182
178
157
192

88,8%
84,8%
82,2%
91,0%

217

179

82,5%

Đạt tỷ lệ %

Phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" đã góp phần đẩy
mạnh thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chiến sỹ trong
lực lượng vũ trang phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phong trào góp phần tích
cực vào chương trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao
chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số PAPI, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội. Tuy nhiên tỷ lệ đạt danh hiệu văn hóa trong các cơ quan, đơn vị
chưa được giữ vững, tỷ lệ chưa cao, do một số cán bộ, CCVC, NLĐ vi phạm tiêu
chí sinh con thứ 3 trở lên.
2.4. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh":
Ủy ban MTTQ các cấp thành phố đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp
với chính quyền và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai
thực hiện 05 nội dung cuộc vận động và đạt được nhiều kết quả trên từng nội dung:
- Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế được triển khai tích cực, các tổ chức Hội
giúp nhau thông qua việc tín chấp cho hội viên vay vốn với số dư nợ hàng trăm tỷ đồng
để phát triển kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ xây dựng hàng trăm nhà đại đoàn kết góp phần
quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 0,7% (giảm 1,52% so với năm 2016).
- Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển
nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy
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truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái: Đẩy mạnh xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố hoạt động hiệu quả. Hàng năm
thành phố tổ chức thăm tặng quà 100% các hộ gia đình chính sách, người có công,
thương binh và thân nhân gia đình liệt sỹ; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa; tổ
chức thăm hỏi, tặng hàng trăm nghìn xuất quà từ các nguồn cho các đối tượng chính sách,
hộ nghèo, công nhân...
- Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch, đẹp: Đẩy mạnh thực hiện cuộc
vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” gắn với chương trình “10 phút góp phần làm
sạch thành phố”. Các phong trào điển hình như: “5 không, 3 sạch” của Hội phụ nữ;
Tuyến đường tuyến phố văn minh do phụ nữ, thanh niên, Cựu chiến binh tự quản, xây
dựng đường hoa phụ nữ, hàng cây nông dân, hành trình xanh; phân loại rác thải đầu
nguồn của Hội phụ nữ phát động... MTTQ các cấp thành phố và các tổ chức thành viên
đã tích cực hưởng ứng ra quân phát động hưởng ứng ngày Bảo vệ môi trường thế giới
(5/6); tiếp tục tuyên truyền nói không với rác thải nhựa, túi nilon… góp phần quan
trọng bảo vệ môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
- Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội: Thành phố có
61 mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc; 43 mô hình bảo đảm an toàn giao thông; 17 mô
hình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; 75 hòm thư tố giác tội phạm; 147 tổ an ninh,
215 tổ liên gia an toàn, 11 câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật và 28 câu lạc bộ phòng
chống bạo lực gia đình, TNXH, tình thương và trách nhiệm... Các hoạt động của các
tổ chức đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không
hình thành điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.
- Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp
phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh: Thành phố đã triển khai
kế hoạch giám sát với 10 nội dung trên các lĩnh vực. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh các hình
thức phản biện xã hội gắn với phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban giám sát đầu tư
của cộng đồng, tổ hòa giải ở khu dân cư... đã phát huy được quyền và lợi ích hợp pháp
của nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân,
góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Giai đoạn 2016-2020, hàng năm, thành phố có 19/19 đơn vị đăng ký "Phường
đạt chuẩn văn minh đô thị" (= 100%). Tỷ lệ đạt từ 63,2% - 84,2%. Kết quả cụ thể:
Năm

Tổng số
Phường

2016
2017
2018
2019
2020

19
19
19
19
19

Số Phường
đăng ký đạt
Phường VMĐT

Số Phường
được công nhận
Phường VMĐT

19

15

78,9%

17

13

68,4%

16

12

63,2%

19

16

84,2%

19

14

73,7%

Đạt tỷ lệ %
so với tổng số

Năm 2016, UBND thành phố đã ban hành và triển khai có hiệu quả Quyết định số
2094/-QĐ-UBND, ngày 30/8/2016 quy định tiêu chí công nhận “Tuyến phố văn minh
đô thị” trên địa bàn. Hàng năm, thành phố tổ chức bình xét, công nhận có từ 193 - 202
tuyến phố đạt "Tuyến phố văn minh đô thị" (đạt tỷ lệ từ 97,9 % - 100%).

2.5. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”:
Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển
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sâu rộng trên địa bàn thành phố, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện TDTT.
Qua đó, phong trào TDTT của thành phố có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng
cao đời sống văn hóa tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Với lợi thế là trung tâm hành chính của tỉnh, có sân vận động, nhà thi đấu thể
thao, đồng thời thành phố quan tâm lắp đặt 1.361 thiết bị luyện tập thể dục thể thao
ngoài trời tại 346 vườn hoa, nhà văn hoá khu phố, 405 sân chơi, điểm luyện tập thể
dục, thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao cho Nhân dân; 42,6% người
dân thường xuyên luyện tập TDTT, 33,6% gia đình thường xuyên tập luyện thể thao.
Thành phố hiện có 08 CLB TDTT cấp thành phố và 245 CLB TDTT cấp cơ sở. Các
giải thi đấu TDTT được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân
tham gia.
Giai đoạn 2016-2020, toàn thành phố đã tổ chức gần 600 cuộc thi đấu, giao hữu
các môn thể thao; tổ chức 35 giải thể thao định kỳ và 13 giải trong chương trình Đại
hội TDTT cấp thành phố. Duy trì tổ chức 02 chương trình liên hoan khiêu vũ thể thao
thành phố; duy trì tập luyện các lớp võ cổ truyền, karate-do, boxing, cờ vua… tại Trung
tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Tuyển chọn, thành lập và tập huấn các đội tuyển
tham gia thi đấu thể thao giải tỉnh, Toàn quốc và tham gia đội tuyển Quốc gia thi đấu
giải Quốc tế và khu vực, trong đó giải thi đấu của tỉnh đạt 184 huy chương (gồm 56
HCV, 55 HCB, 73 HCĐ; 07 vận động viên được triệu tập vào đội tuyển của tỉnh tham
gia thi đấu giải Toàn quốc đã đạt đẳng cấp Quốc gia; 01 VĐV môn cờ vua được triệu
tập vào đội tuyển Quốc gia thi đấu giải quốc tế và khu vực).

2.6. Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến:
Thành phố đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi
dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tổ chức tốt các hình thức,
biện pháp tuyên truyền phổ biến, về những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu
quả, gương người tốt, việc tốt trước hết tại cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của
thành phố để mọi người noi gương học tập. Qua thực tiễn cho thấy, việc nêu gương các
điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, quan tâm đến những điển hình
được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, tặng thưởng các hình thức khen cao có
ý nghĩa thiết thực, tác động tích cực, trực tiếp đến phong trào thi đua, tạo được sự lan toả
trong xã hội.
Giai đoạn 2016-2020, thành phố có 02 tập thể, 03 cá nhân được Chủ tịch nước tặng
thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc
đối với 05 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 06 cá
nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 17 đơn vị, danh hiệu "Tập thể lao
động xuất sắc'' đối với 86 tập thể, danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" đối với 15 cá
nhân, tặng 122 Bằng khen đối với 36 tập thể, 86 cá nhân. Chủ tịch UBND thành phố tặng
danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" đối với 792 tập thể, danh hiệu "Chiến sỹ thi đua
cơ sở" đối với 1.456 cá nhân, danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với 10.256 cá nhân và
tặng Giấy khen đối với 920 tập thể, 1.635 cá nhân có thành tích xuất sắc.
2.7. Phong trào "Học tập, lao động, sáng tạo":
Phong trào "Học tập, lao động, sáng tạo" được tổ chức phát động sâu rộng, có sức
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lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút đông đảo các tập thể, cá nhân, cán
bộ và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng, ủng hộ. Nhiều phong trào thi đua đã
được xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả ở các mặt công tác như: Cuộc vận động
"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phong trào “Dân
vận khéo”; xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị; các phong trào phát huy sáng
kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh
doanh; phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; phong trào gắn với cuộc vận động xây dựng
người cán bộ, công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào “Nâng
cao y đức, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh”; phong trào đền ơn đáp nghĩa,
giảm nghèo... được triển khai thực hiện hiệu quả; các Hội, CLB văn hóa, văn nghệ, thơ
ca trên địa bàn thành phố tích cực hoạt động. Phát động sáng tác và lựa chọn Mẫu biểu
trưng và ca khúc về thành phố Bắc Ninh; biên soạn, xuất bản 1.300 cuốn sách "Thành
phố Bắc Ninh - Vùng đất văn hiến"; 1.000 cuốn sổ tay "Du lịch thành phố miền Quan
họ"; Phân hội Văn học Nghệ thuật thành phố xuất bản 900 cuốn Tập san "Văn nghệ
Thành Bắc"; thành phố có hơn 200 đề tài, sáng kiến các cấp về cải tiến kỹ thuật, nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Phong trào "Học tập, lao động, sáng tạo"
được quan tâm ngành giáo dục cụ thể hóa bằng phong trào thi đua “Hai tốt”. Toàn thành
phố có 321 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, có 35 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó
có 09 giáo viên đạt xuất sắc cấp tỉnh. Hàng năm có khoảng 1.000 em đỗ Đại học chính
quy; bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều giải cao, kết quả thi học sinh giỏi hàng năm đạt
top đầu toàn tỉnh.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Ưu điểm.
- Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã được các
cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, toàn diện. BCĐ
phong trào các cấp đã phát huy tốt hiệu lực quản lý, kịp thời hướng dẫn, tổ chức
triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của phong trào theo kế hoạch đề ra; sự
phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể được duy trì thường xuyên; ý thức
tự nguyện, tự giác của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng được phát huy
hiệu quả.
- BCĐ phong trào thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành
phố ban hành kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào sát
với tình hình thực tiễn. Hoạt động của BCĐ các cấp đã phát huy rõ vai trò, trách nhiệm
trong công tác tham mưu, phối hợp giữa các ngành thành viên.
- Phong trào đã tạo cơ sở để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh
tế, xã hội thành phố, góp phần gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phù
hợp với đời sống đương đại; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
Phong trào đã tạo chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong các tầng lớp
Nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh, góp phần xây dựng con người có đủ
phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách văn hóa, đáp ứng yêu cầu
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Nội dung, phương thức hoạt động phong trào có đổi mới phù hợp với đặc
điểm, tình hình ở mỗi địa phương, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham
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gia; huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để thực hiện phong
trào. Qua đó, tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền dân
chủ của Nhân dân; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xây
dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn
dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
- Các chính sách xã hội hóa được thực hiện có hiệu quả, huy động được các
nguồn lực tham gia thực hiện phong trào, nhất là việc xây dựng các thiết chế văn
hóa, thể thao và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở.
2. Tồn tại, hạn chế.
- Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào ở một số
đơn vị cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Hoạt động thông tin, tuyên truyền tuy
có đa dạng về hình thức nhưng còn thiếu tính hấp dẫn, sức thuyết phục chưa nhiều.
Mặt khác, còn tồn tại một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, dẫn đến hiệu quả công tác tuyên
truyền, vận động còn hạn chế.
- Một số ngành thành viên BCĐ chưa phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong
hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện phong trào. Công tác kiểm tra, giám sát của
BCĐ phong trào các cấp chưa được thường xuyên. Kinh phí hoạt động dành cho BCĐ
phong trào các cấp còn hạn chế, đặc biệt đối với Ban vận động ở các khu dân cư.
- Hiện tượng vi phạm các quy định, chính sách vẫn còn như: Sinh con thứ 3 trở
lên; tình hình tội phạm và TNXH; khiếu kiện; không thực hiện luật nghĩa vụ quân sự…;
đặc biệt là phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa",
tỷ lệ cán bộ, CNVC, NLĐ sinh con thứ 3 trở lên làm ảnh hưởng đến chất lượng phong
trào dẫn đến phong trào chưa thật sự đồng đều và thiếu tính bền vững.
- Công tác xã hội hóa các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở còn nhiều
hạn chế. Việc cải tạo, xây dựng, hỗ trợ trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa còn thiếu
đồng bộ và chậm so với yêu cầu đặt ra (đặc biệt là xây dựng TT VH-TT phường).
- Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới còn nhiều đám quan tâm đến
hình thức, lãng phí, dựng rạp lớn; đám tang phúng viếng còn nhiều vòng hoa, ăn cỗ đông
trong ngày đám; ở lễ hội lớn vẫn còn hiện tượng khấn thuê, đốt nhiều vàng mã...
3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại:
- Một số ngành thành viên BCĐ các cấp chưa phát huy cao trách nhiệm, chưa
chủ động trong tham mưu, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện phong trào cho phù
hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương cơ sở. Cấp ủy, chính quyền ở một số địa
phương chưa quan tâm đổi mới và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao
chất lượng tổ chức thực hiện phong trào.
- Ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao; việc gương mẫu
thực các quy định về nếp sống văn minh, công tác Dân số - KHHGĐ (sinh con thứ 3
trở lên) trong một số cán bộ, CNVC, NLĐ ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc,
ảnh hưởng đến tỷ lệ đạt danh hiệu văn hóa chưa đáp ứng với mục tiêu đề ra.
- Đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa - xã hội các phường còn kiêm nhiệm
và có nhiều thay đổi trong công tác nên việc tham mưu giúp BCĐ tổ chức thực
hiện phong trào ở cơ sở chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Phần thứ Hai:
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PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO
GIAI ĐOẠN 2021-2025
I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG.

1. Mục tiêu tổng quát.
- Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh, gắn phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể,
BCĐ phong trào các cấp thành phố và toàn thể xã hội; Gắn kết và phát huy vai trò của
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào thi đua
khác gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia nâng cao chất lượng hiệu
quả các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và
thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng con người mới có tư tưởng, đạo đức, lối sống,
nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh; bảo tồn và phát huy những giá trị
văn hoá truyền thống.
- Tăng cường đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa
việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và hoạt động văn hóa ở cơ sở; góp
phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025.
* Tỷ lệ đăng ký các danh hiệu văn hóa:
- Từ 95 - 98% hộ gia đình đăng ký “Gia đình văn hóa”.
- Từ 95 - 100% khu dân cư đăng ký “Khu dân cư văn hóa”.
- Từ 85 - 100% phường đăng ký "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị".
- Từ 98 - 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt danh hiệu “Cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;
* Tỷ lệ công nhận các danh hiệu:
- Đạt từ 88% trở lên khu dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu “Khu
dân cư văn hóa”.
- Đạt từ 90% trở lên gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia
đình văn hóa”.
- Đạt từ 90% trở lên Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
- Đạt từ 80% trở lên Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
- Thu hút từ 50% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao
ở cơ sở.
- Từ 57% trở lên các đám tang thực hiện điện táng, hỏa táng.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU.
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1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện phong trào.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của
UBND thành phố về thực hiện Quyết định 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa
bàn thành phố. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định của
Trung ương, của tỉnh và thành phố về thực hiện các nội dung phong trào, đặc biệt là
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... trong đó cán bộ, đảng
viên cần gương mẫu thực hiện và vận động Nhân dân tích cực tham gia.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tiếp tục làm chuyển biến về nhận
thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ, các đoàn thể về vị trí và vai trò
của phong trào; đưa phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện phong trào vào Nghị
quyết của các cấp ủy Đảng để tập trung lãnh đạo thực hiện. Đa dạng hóa các hình thức
tuyên truyền vận động làm cho mọi người dân, từng gia đình, từng cộng đồng dân cư
tự nguyện, tự giác thực hiện phong trào.
- Tập trung tuyên truyền đẩy mạnh nâng cao chất lượng toàn diện các phong trào
xây dựng "Gia đình văn hóa"; "Khu dân cư văn hóa"; "Phường đạt chuẩn văn minh đô
thị"; "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; phong trào phát triển kinh
tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền xây dựng tư
tưởng chính trị lành mạnh; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm
việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn; Đẩy mạnh công
tác xã hội hoá các hoạt động văn hóa, huy động nguồn lực xây dựng, nâng cao chất
lượng các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân
tham gia.
2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phong trào.
2.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 5 nội dung chủ yếu của phong trào:
2.1.1. Phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, làm giàu chính
đáng; xây dựng tư tưởng chính trị vững mạnh; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ
cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật.
2.1.2. Xây dựng môi trường văn hóa ở địa bàn các khu dân cư, các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp, trường học hài hòa, thân thiện
2.1.3. Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn.
2.1.4. Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa, cảnh quan thiên
nhiên; giữ gìn vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, nơi công cộng.
2.1.5. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng các hoạt
động văn hóa, thể thao ở cơ sở, các cấp, các ngành cụ thể hoá thành những nội
dung, tiêu chí cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện.
2.2. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng 07 phong trào cụ thể; gắn phong trào
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với thực hiện cuộc vận động “Học
tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động
“Ngày vì người nghèo”, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh,
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phòng chống tệ nạn
xã hội, phòng chống dịch bệnh, thực hiện văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử nơi công
cộng... Cụ thể:
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2.2.1. Phong trào xây dựng“Gia đình văn hóa” cần hướng đến chất lượng và đi
vào chiều sâu; tạo sự chuyển biến về giáo dục nhân cách các thành viên trong gia đình,
gìn giữ và phát huy giá trị gia đình truyền thống, tạo môi trường tốt đẹp cho việc hình
thành nhân cách thế hệ trẻ. Tổ chức tốt việc bình xét, công nhận, biểu dương, khen
thưởng gia đình văn hóa đảm bảo công khai, dân chủ.
Thực hiện sáp nhập một số danh hiệu thi đua có cùng mục tiêu, đối tượng thực hiện,
địa bàn triển khai, như danh hiệu: “Gia đình văn hóa sức khỏe”, “Gia đình văn hóa, thể
thao”, “Gia đình phụ nữ hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc”, “Gia đình nông dân văn hóa”...
vào phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” theo chỉ đạo.
2.2.2. Phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa”: Trên cơ sở các tiêu chuẩn
công nhận, hàng năm BCĐ phong trào thành phố có sự điều chỉnh, bổ sung nâng cao
chất lượng các tiêu chí trong việc xét, công nhận danh hiệu văn hóa để phù hợp với yêu
cầu và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra,
tuyên truyền, nâng cao tính tự quản và ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc giữ
vững và phát huy danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.
2.2.3. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”:
Xây dựng và triển khai thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa,
phù hợp với tính chất, đặc điểm loại hình từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.... Nội dung
trọng tâm là đề cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động
gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng lề
lối, tác phong làm việc công nghiệp, chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, tư tưởng,
lối sống, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng.
2.2.4. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”: Tăng
tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên và tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật
cho các phong trào TDTT quần chúng ở các khu dân cư, các đơn vị cơ sở.
2.2.5. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”: không ngừng đổi mới công tác tổ chức và thực hiện tốt các nội dung của cuộc
vận động; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng “Phường đạt chuẩn văn
minh đô thị”; xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, ổn định và phát triển, trở thành địa
bàn vững chắc thực hiện kỷ cương, pháp luật; bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và
nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội,
thói hư tật xấu, lạc hậu, mê tín dị đoan...
2.2.6. Tích cực xây dựng gương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến
trên tất cả các lĩnh vực; tổ chức biểu dương, khen thưởng đúng người, đúng việc và kịp
thời để tạo sự lan tỏa, trở thành hạt nhân tích cực trong phong trào. Xây dựng văn hóa,
con người thành phố Bắc Ninh phát triển toàn diện, thực sự trở thành nguồn lực, nguồn
động lực phát triển bền vững của tỉnh và thành phố.
2.2.7. Phong trào "Học tập lao động, sáng tạo": Tăng cường các hoạt động tuyên
truyền, phổ cập, tập huấn, nâng cao kiến thức và chuyển giao KHKT cho nông dân; đẩy
mạnh phong trào "Học tập, lao động sáng tạo" trong cán bộ, CCVC gắn với CVĐ "Đẩy
mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ"...
3. Gắn phong trào với đời sống chính trị, KT-XH và chuyên môn nghiệp vụ.
- Bổ sung, lồng ghép các phong trào và nội dung văn hóa phù hợp với thực tiễn với
các phong trào của ngành, đoàn thể, địa phương; gắn kết chặt chẽ văn hóa với các lĩnh vực
của đời sống xã hội, phát huy vai trò của các yếu tố văn hóa và nhân tố con người trở thành
nội sinh quan trọng của sự phát triển KT-XH và chuyên môn nghiệp vụ.
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- Gắn phong trào với các cuộc vận động xã hội rộng lớn, như: Cuộc vận động
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Ngày vì người
nghèo”; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn
minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng chống
tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông.
- Tiếp tục gắn kết chặt chẽ phong trào với thực hiện các nhiệm vụ của các ngành,
đoàn thể với các phong trào: “Học tập, lao động sáng tạo" trong CB,CC,VC; “Toàn dân
rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”;
“Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu Chiến
binh gương mẫu”; “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương
Bác Hồ vĩ đại”; “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị lực lượng
vũ trang”; “Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân”; ...
4. Phát huy các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng và hiệu quả hoạt
động của các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.
- Tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ
sở vật chất, trang thiết bị và củng cố tổ chức bộ máy Trung tâm Văn hóa - Thể thao các
phường, Nhà văn hóa - khu thể thao khu phố. Khai thác có hiệu quả các công trình văn
hóa, thể thao của địa phương; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt văn hóa của Nhân dân.
- Phát triển sâu, rộng các phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng. Xây dựng,
củng cố và phát triển đa dạng các loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa, nghệ thuật,
thể dục, thể thao thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; bảo tồn và phát huy
hiệu quả giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Khơi dậy phong
trào đọc sách trong Nhân dân; củng cố phòng đọc sách, báo tại Trung tâm VH - TT các
phường; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tủ sách tại Nhà văn hóa khu phố.
- Tăng cường luân chuyển sách, báo, các ấn phẩm văn hóa về cơ sở; tăng cường
đưa các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
phục vụ Nhân dân.
5. Đẩy mạnh xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa";
tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân các khu công nghiệp.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng "Cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp văn hóa". Nâng cao chất lượng và có giải pháp tăng tỷ lệ cơ quan, công sở,
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt và vượt mục tiêu đề ra.
- Phát triển phong trào văn hóa, thể thao quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa,
tinh thần cho công nhân lao động khu, cụm công nghiệp.
- Quy hoạch và từng bước xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở các khu,
cụm công nghiệp. Xây dựng, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở các khu,
cụm công nghiệp và các doanh nghiệp.
- Bổ sung nội dung đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh (đặc biệt là công
tác phòng chống dịch Covid-19) của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn vào
thang điểm, tiêu chí bình xét danh hiệu văn hóa.
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III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN.

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và
các ngành thành viên BCĐ phong trào các cấp.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp
thành phố. Đưa mục tiêu thực hiện PT "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chú trọng công tác giáo dục, quản lý cán bộ, công chức,
viên chức, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang gương mẫu thực hiện phong trào.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ phong trào các cấp; Kiện toàn về tổ chức,
hoạt động và bảo đảm điều kiện cho BCĐ phong trào các cấp hoạt động thường xuyên,
hiệu quả. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của BCĐ phong trào các cấp theo
hướng: Thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết những
khó khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong quá trình triển khai phong trào.
- Các cơ quan thành viên BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa" thành phố chủ động tăng cường các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn và phối
hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện phong trào theo các nội dung
được phân công.
- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan
thành viên BCĐ các cấp, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của BCĐ, gắn
với việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức thành viên BCĐ
các cấp.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng và thực hiện nếp
sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020
và những năm tiếp theo”; Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Nhà văn
hóa khu phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố
Bắc Ninh".
2. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động trong
quá trình chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện phong trào.
- Đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng
cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về nội
dung, ý nghĩa của việc tổ chức thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa".
- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của
Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI và các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hoá trong thời kỳ đổi mới;
các điển hình tiên tiến trong phong trào bằng nhiều hình thức, chú trọng việc tuyên
truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng
thông tin điện tử...
- Tuyên truyền nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính
quyền, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân trong phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả đạt
được trong phong trào, đặc biệt phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, khu phố văn
hoá, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
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3. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", "Khu dân
cư văn hoá", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
đạt chuẩn văn hóa":
- Trên cơ sở văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố
về việc công nhận các danh hiệu thi đua trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”. Hàng năm, BCĐ phong trào thành phố có sự điều chỉnh, bổ sung
các tiêu chí trong việc xét, công nhận các danh hiệu văn hóa để phù hợp với yêu cầu
nâng cao chất lượng phong trào.
- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa các ngành thành viên
BCĐ phong trào các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động về kinh doanh
văn hoá và dịch vụ văn hoá có điều kiện trên địa bàn.
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang, lễ hội, mừng thọ người cao tuổi theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của
tỉnh và thành phố.
- Thực hiện nghiêm túc việc bình xét và phát huy hiệu quả gia đình, khu phố, cơ
quan đơn vị được công nhận danh hiệu văn hoá. Tổ chức các hội nghị để chỉ đạo, quán
triệt thực hiện tốt phong trào. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và
động viên khen thưởng kịp thời. Tìm ra những mô hình hoạt động có hiệu quả thiết
thực, tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến để từng bước nâng cao chất lượng phong
trào.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí tại
cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, xây dựng thành phố
học ngoại ngữ.
- Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trọng tâm là xây dựng nếp
sống văn minh đô thị, văn minh công sở, văn minh lễ hội, văn minh thương mại, giữ
gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng ý thức văn minh của người dân trong giao tiếp ứng
xử ở nơi công cộng.
4. Đẩy mạnh huy động nguồn lực, xã hội hoá các hoạt động văn hoá:
- Tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, bảo đảm kinh phí hoạt động thường
xuyên của BCĐ phong trào các cấp, kinh phí khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng
đồng, tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào theo quy định và kinh phí
tuyên truyền về phát triển phong trào. Đồng thời bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ phụ trách công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của
thành phố và các địa phương, cơ sở.
- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa về văn hóa; Khuyến khích, tạo điều kiện cho các
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở về lĩnh vực văn hóa, thể thao
và vui chơi giải trí ở khu dân cư, quan tâm khu vực xa trung tâm thành phố.
- Huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng đời sống văn
hóa; vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường
xuyên của nhà văn hóa, khu thể thao ở cơ sở.
- Huy động các nguồn xã hội hóa để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao ở cơ sở.
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5. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa tại cơ sở:
- Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên
môn, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng
kiến thức cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực làm phong trào và quản lý ở cơ sở. Cấp
thành phố: 100% cán bộ đều tốt nghiệp đại học, trên Đại học; Cấp phường: 100% cán
bộ có trình độ Đại học. Đối với cán bộ có chuyên môn không phù hợp, nên giải quyết
theo hai hướng là cử cán bộ theo học ở các trường có chuyên môn đào tạo phù hợp
hoặc chuyển sang vị trí công tác khác phù hợp với chuyên môn đã có.
- Phối hợp với các trường Đại học, Trung cấp trên địa bàn mở các lớp đào tạo bồi
dưỡng chuyên môn tập trung trang bị những kiến thức về văn hóa, kỹ năng, trình độ lý luận,
kỹ năng quản lý trong thời gian ngắn hạn. Mở hội nghị tập huấn về phong trào cho các đối
tượng làm phong trào từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm.
6. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng:
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm vững tình hình tại các địa phương
nhằm kịp thời phát hiện các biểu hiện sai, phòng ngừa và xử lý kịp thời.
- Tổ chức phát động, triển khai thi đua thực hiện phong trào thường xuyên, thiết
thực, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể; tổ chức thực hiện phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các
phong trào thi đua của ngành, địa phương, đơn vị nhằm thu hút, khuyến khích cá nhân,
gia đình, cộng đồng, tập thể tích cực tham gia thực hiện phong trào.
- Định kỳ tổ chức Hội nghị tuyên dương các cá nhân, tập thể xuất sắc. Chú trọng
công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ phong trào phù hợp với các quy định của Luật
Thi đua - Khen thưởng. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào
được đề nghị UBND tỉnh, BCĐ TW, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc Cờ thi
đua; đề nghị Sở VH, TT và DL tỉnh, UBND thành phố tặng Giấy khen.
- Định kỳ từ thành phố đến cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết (03 năm/lần), tổng kết
(05 năm/lần); tổ chức biểu dương khen thưởng ở các cấp các phong trào: Người tốt,
việc tốt tiêu biểu; Gia đình văn hóa tiêu biểu; Khu dân cư văn hóa tiêu biểu; Cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu; Phường đạt chuẩn văn minh đô thị
tiêu biểu... nhằm ghi nhận và tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc giữ vững và phát
huy danh hiệu văn hóa nhiều năm liên tục...
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong
phong trào ở mỗi cấp, mỗi ngành, đoàn thể, tạo động lực phát triển phong trào. Tiếp tục
thực hiện việc phân cấp thẩm quyền công nhận các danh hiệu văn hóa như sau:
+ Danh hiệu "Gia đình văn hóa" do UBND phường ra Quyết định công nhận
hàng năm.
+ Danh hiệu "Khu dân cư văn hóa" do UBND thành phố công nhận hàng năm.
+ Danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” do UBND
thành phố công nhận lần đầu (02 năm trở lên) được tặng Giấy công nhận; “Cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” do UBND tỉnh công nhận lại (sau 05 năm)
được tặng Bằng công nhận.
- Tiếp tục đưa kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành một tiêu chí trong
việc đánh giá, xếp loại các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể hàng năm.

25

Phần thứ Ba:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
- Là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Đề án, kế hoạch triển
khai thực hiện Đề án và chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công. Hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện
tốt các nhiệm vụ phong trào giai đoạn 2021-2025. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất
với UBND, BCĐ phong trào thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào. Hàng
năm có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố, đồng thời phối hợp với các đơn
vị liên quan dự thảo công văn, kế hoạch, báo cáo... của BCĐ phong trào thành phố; tổ
chức các hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết, giao ban, hướng dẫn công tác đánh giá
thi đua khen thưởng, triển khai nhiệm vụ của năm đến các cơ quan, đơn vị thực hiện.
- Trực tiếp chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện phong trào xây dựng “Gia
đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại”; phong trào xây dựng "Phường văn minh đô thị"; chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn
việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện hương
ước, quy ước.
- Chủ động tham mưu, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan của
thành phố triển khai toàn diện các nội dung của phong trào trên địa bàn; Tham mưu
cho BCĐ phong trào thành phố giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình
chỉ đạo, triển khai phong trào và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền sâu
rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, mục đích cũng như hiệu quả xã hội mà
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mang lại bằng nhiều hình
thức phong phú, hiện đại, dễ tiếp cận, có tính tương tác cao.
- Chủ trì triển khai công tác tập huấn phong trào; phát hành các ấn phẩm, tài liệu
tuyên truyền các nội dung thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”, các tiêu chí, tài liệu hướng dẫn thực hiện phong trào; tài liệu tuyên truyền về
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và thực hiện hương ước,
quy ước; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào hàng năm và giai đoạn.
2. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội
dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa". Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng
"Phường văn minh đô thị", "Tuyến phố văn minh đô thị" trên địa bàn thành phố.
3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố:
- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức
khỏe Nhân dân; tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện tốt công tác y tế, nâng cao chất
lượng khám, chữa bệnh, quan tâm đến tuyến cơ sở.
- Xây dựng các mô hình văn hóa sức khỏe (Gia đình, Tổ dân phố sức khỏe) góp
phần nâng cao sức khỏe của cộng đồng; phòng ngừa và ngăn chặn sự xâm nhập, lây
lan của dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19; HIV-AIDS…
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4. Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố:
Chỉ đạo, triển khai có hiệu quả và hàng năm báo cáo kết quả phong trào Quần chúng
bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội; thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.
5. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố:
- Nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, chú trọng việc giáo dục đạo
đức, củng cố, hoàn thiện nếp sống văn hóa cho đội ngũ giáo viên, học sinh; đào tạo
thế hệ trẻ biết trân trọng, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân
tộc và văn minh nhân loại; biết giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa cá nhân, gia
đình, cộng đồng môi trường và xã hội.
- Chỉ đạo, triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,
phong trào “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” trong các trường học. Tăng cường tuyên
truyền, đẩy mạnh hoạt động dạy và học ngoại ngữ trong các trường học trên địa bàn thành
phố; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động: “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực Học sinh thanh lịch”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo
dục”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”….
6. Phòng Nội vụ thành phố:
Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tuyên truyền vận động Nhân dân thực
hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Theo dõi, hướng dẫn
công tác thi đua khen thưởng về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” thành phố hàng năm.
7. Phòng Kinh tế thành phố:
Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa" thành phố; phối hợp với cơ quan thường trực BCĐ phong
trào thành phố trong công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá công tác triển khai thực hiện
phong trào theo quy định.
8. Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, kiểm tra công tác vệ
sinh môi trường, quy hoạch sử dụng đất, triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng
"Khu dân cư sạch" và xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp trên địa bàn thành phố.
9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:
Xây dựng kế hoạch, đồng thời hướng dẫn việc triển khai thực hiện về các phong
trào, các cuộc vận động, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và đảm bảo an sinh xã
hội trên địa bàn.
10. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:
Bố trí kinh phí thực hiện Đề án, Kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn 20212025 trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí sát
thực tế, đúng quy định của Nhà nước, của tỉnh và thành phố, đáp ứng kịp thời các nhu
cầu về tài chính cho các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa của các địa phương, đơn
vị theo dự toán đã được phê duyệt.
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11. Phòng Tư pháp thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố và các cơ quan,
đơn vị liên quan trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước,
quy ước trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản của Trung
ương, tỉnh, thành phố về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
đạt hiệu quả.
12. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố:
Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như: Canh hát Quan họ
đêm Rằm, liên hoan văn hóa văn nghệ, các giải thi đấu thể thao thành phố, không ngừng
phát triển các CLB, mở lớp bồi dưỡng huấn luyện các môn thể thao thế mạnh của thành
phố… nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe cho Nhân dân.
13. Đài Phát thanh thành phố:
- Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang,
chuyên mục, dành nhiều thời lượng phản ánh sinh động các nội dung phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên hệ thống Đài Phát thanh và Cổng thông
tin điện tử thành phố.
- Phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, phê phán những hành vi xấu, lối
sống không phù hợp với nếp sống văn hóa dân tộc. Các nội dung tuyên truyền phải có
tính định hướng, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân trong xây
dựng văn hóa, con người thành phố Bắc Ninh phát triển toàn diện, thực sự trở thành
động lực phát triển bền vững.
14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy; Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn
thể thành phố:
- Ban Tuyên giáo Thành ủy:
Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh và đổi
mới công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí quan trọng của phong trào "Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa"; về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp
triển khai thực hiện phong trào. Định hướng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở
cơ sở lồng ghép nội dung về công tác phong trào tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp, khu dân cư. Triển khai xây dựng phong trào “Người tốt, việc tốt”
trong thực hiện phong trào trên địa bàn.
- Ủy ban MTTQ thành phố:
Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể của thành phố tuyên truyền vận động các tầng
lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa"; phong trào "Vì thành phố Bắc Ninh sạch".
Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hàng năm ở khu dân cư trở thành hoạt
động văn hóa sôi nổi thường niên, quy tụ sự tham gia của đông đảo mọi giới, mọi lứa
tuổi... Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp đẩy mạnh phong trào "Người
tốt, việc tốt", thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa
bàn thành phố theo quy định.
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- Liên đoàn Lao động thành phố:
Chủ trì chỉ đạo, triển khai phong trào xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
đạt chuẩn văn hóa làm nòng cốt trong phong trào thi đua của khối cơ quan, doanh
nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang...; phối hợp với cơ quan Thường trực
BCĐ phong trào thành phố tổ chức đánh giá, kiểm tra việc đăng ký, bình xét Cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa để đề nghị UBND thành phố, UBND tỉnh công
nhận danh hiệu theo quy định và động viên, khen thưởng kịp thời.
Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn đẩy mạnh tổ chức các phong trào văn hóa văn
nghệ, TDTT trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức tốt hoạt động học tập nâng
cao trình độ chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân; các CVĐ
xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân, VC, NLĐ thành phố trong
các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện...
Nghiên cứu đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng và tăng tỷ lệ cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo mục tiêu đề ra. Tham mưu đưa nội dung
đánh giá về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trên địa bàn vào thang điểm, các tiêu chí bình xét danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
- Thành đoàn Bắc Ninh:
Chủ trì, phối hợp tổ chức phong trào Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng
đồng, đi đầu trong một số phong trào văn hóa, TDTT, xây dựng nếp sống văn minh và các
hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Vận động đoàn viên, thanh niên
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và phong trào “Học tập, lao động sáng tạo”…
- Hội Cựu Chiến binh thành phố:
Vận động các hội viên phấn đấu thực sự là những gương sáng ở cộng đồng dân
cư trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và các lĩnh vực công tác với tinh thần
“Về hưu nhưng không nghỉ - Sáng mãi phẩm chất Anh bộ đội Cụ Hồ”.
- Hội Nông dân thành phố:
Duy trì, đẩy mạnh phong trào xây dựng Gia đình văn minh hạnh phúc; đoàn kết
cộng đồng và tuân thủ pháp luật. Chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở tích cực tham gia xây
dựng Khu dân cư văn hóa và xây dựng các phong trào thi đua ở cơ sở đạt hiệu quả.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố:
Chủ trì, tổ chức triển khai đẩy mạnh phong trào xây dựng người phụ nữ Bắc
Ninh “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”, duy trì phong trào “Vì môi trường
xanh, sạch đẹp - Phụ nữ Bắc Ninh không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”.
Nhân rộng mô hình “Đoạn đường tự quản” do Chi hội Phụ nữ cơ sở đảm nhận; phong
trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực
hiện hiệu quả cuộc vận động “5 không 3 sạch"…
15. UBND các phường:
- Căn cứ Đề án, xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn. Phối hợp với
các cơ quan, đơn vị của thành phố triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp liên
quan đến việc nâng cao chất lượng phong trào tại địa phương.
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- Hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai phong trào với những chính sách ưu
tiên cho quá trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Kiện toàn BCĐ phong trào của
phường và Ban vận động các khu dân cư để phát huy, đẩy mạnh phong trào từ cơ sở.
- Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động sinh hoạt văn hóa, các cuộc vận
động xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy
động tối ưu mọi nguồn lực trong cộng đồng vào việc phát triển, hoàn thiện các thiết
chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.
- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động của BCĐ phong trào và Ban vận động ở các
khu dân cư.
- Báo cáo định kỳ (báo cáo 06 tháng, báo cáo năm) và đột xuất về cơ quan thường
trực BCĐ phong trào thành phố theo quy định.
KẾT LUẬN
Trong những năm qua việc triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã đạt được những kết
quả quan trọng: Xây dựng được nếp sống văn minh đô thị, tạo cho người dân tôn trọng
pháp luật, tích cực, chủ động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, quy định của địa phương; phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa",
"Khu phố văn hóa", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa" đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, thành
phố đã chủ động, tích cực đi đầu trong việc thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch
để các phong trào được thực hiện phù hợp và có hiệu quả.
Có thể khẳng định, việc nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa" có ý nghĩa và góp phần quan trọng, từng bước xây dựng môi
trường văn hóa lành mạnh, phong phú, góp phần ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật
tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của thành phố Bắc Ninh,
đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc
tế./.
Nơi nhận:
- Sở VHTT&DL tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND Tp (b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các cơ quan, đơn vị (t/h);
- UBND các phường (t/h);
- Lưu VT, VHTT.
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