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Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008

của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển
văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Căn c ứ  Văn bản s ố  91/SVHTT-QLVH ngày 10/02/2023 của S ở  Văn hóa và

Thể thao tỉnh Lào Cai, về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết s ố  23-
NQ/TW  ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X). Sở GD&ĐT  báo cáo như  sau:

I. Đ ặ c   điểm tình hình khi triển khai thực hiện Nghị quyết s ố   2 3 - N Q / T W 
Ngày 16/6/2008, Bộ Chính trị (khóa X) đ ã  ban hành Nghị quyết s ố  23-

NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và p h á t  triển v ă n  học, n g h ệ  t h u ậ t  trong thời kỳ

mới” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 23). Nghị quyết 23 ra đ ờ i  đ ã  thể hiện  s ự  quan
tâm của Đảng đ ố i  với lĩnh vực văn học, nghệ thuật; đáp  ứng  yêu  cầu phát triển
mạnh mẽ nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của đất nước và nguyện vọng của đông

đảo đ ộ i   ngũ văn nghệ s ĩ   trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và ngành GD nói riêng.
Toàn tỉnh Lào Cai có 612 trường, 8.197 lớp với 229.503 học sinh (so với

năm học 2021-2022 tăng 3.817 học sinh), chia ra: Mầm non 197 trường, 2.358
nhóm/lớp, 57.397 trẻ; Tiểu học 182 trường, 3.423 lớp, 86.094 học sinh; THCS 187
trường, 1.745 lớp, 59.287 học sinh THPT 36 trường, 572 lớp, 22.660 học sinh;
Trung tâm GDNN&GDTX 10 trung tâm, 99 lớp, 4.065 học viên; 100% xã,

phường, thị trấn có TTHTCĐ.
Trong  những năm qua việc tìm hiểu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, văn hoá

đọc sách trong toàn ngành đ ã  c ó  những bước phát triển mới, nhận thức của cán bộ,
giáo viên và học sinh  về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật và văn hoá đọc  được
nâng cao đ i  vào chiều sâu đáp ứng nhu cầu  phát triển trong thời kỳ đ ổ i  mới, hội nhập
và phát triển.

Bên cạnh đ ó  n g à n h  G i á o  d ụ c  cũng phải đ ố i  mặt với không í t  khó khăn, ảnh
hưởng đến việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật  đ ó  là: s ự  phát triển và

thay đ ổ i  về quan niệm, thị hiếu và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của cán bộ, giáo

viên và học sinh, s ự  tác động của kinh  tế thị trường định hướng xã  hội chủ nghĩa,
quá trình giao lưu và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển của không

gian mạng là những nhân tố khách quan tác động trực tiếp đến văn học, nghệ thuật .
II. Kết quả tổ chức triển khai thực  hiện
1. Công tác tổ chức nghiên cứu, q u á n   triệt Nghị  quyết
Sở GD&ĐT đã lồng ghép triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến,  nâng

cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác văn học, nghệ thuật
trong thời kỳ mới đến đ ộ i  ngũ cán b ộ ,  giáo viên, trực tiếp trong các Hội nghị, tập
huấn, bồi dưỡng chuyên môn các cấp học đầu năm, giữa học kỳ; xây dựng nội dung
và  triển
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khai thực  hiện  Nghị quyết  23 cho đ ộ i  ngũ cán b ộ , giáo viên và học sinh thông qua
các văn bản Hướng dẫn nhiệm vụ năm học, hướng dẫn tuyên truyền, cuộc thi viết
UPU, Ngày hội đọc sách… với những nội dung phù hợp  với thực  tế ở c ơ  s ở ,  góp

phần đưa Nghị quyết 23 đ i  vào cuộc sống, tạo chuyển biến t í c h  cực trong việc thực
hiện Nghị quyết trong toàn ngành.

2. Công tác tuyên truyền Nghị  quyết
Bằng nhiều hình thức đ a  dạng, phong phú, phù hợp với từng  đ ố i  tượng  và

đặc thù của các cơ sở giáo dục, công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết s ố  23-
NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X), Chương trình hành động s ố  75-CTr/TU ngày
30/9/2008 của Tỉnh Ủy Lào Cai đ ư ợ c  S ở  G D & Đ T  t u y ê n  t r u y ề n  đến cán b ộ ,  đảng
viên và và các cơ sở giáo dục thông qua các buổi tọa đàm, trao  đ ổ i   kinh nghiệm,
sinh hoạt chi b ộ ,  sinh hoạt đoàn thể, chào cờ, sinh hoạt lớp của học sinh…Các hình

thức sinh hoạt văn hóa - văn nghệ như: Các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn
nghệ ... (Hội thi Giai điệu tuổi hồng, Tiếng hát người giáo viên, Thi viết về tấm gương
học tập và làm theo Bác…) thường xuyên được  tổ  chức, tạo  khí  thế vui tươi phấn
khởi trong đội ngũ, đồng thời  đ ể   tuyên truyền những nội dung theo yêu cầu đ ề   ra.

Trên hệ thống Wesbite của ngành cũng như của các c ơ  s ở  g i á o  d ụ c  đ ã  tập
trung xây dựng nhiều bài viết, nhằm tuyên truyền, phản ánh về lĩnh vực văn học,
nghệ  thuật, góp phần c ổ  vũ, động viên văn nghệ s ĩ  t í c h  cực tham gia xây dụng  và

phát triên văn học, nghệ thuật, phục vụ s ự   nghiệp đ ổ i   mới toàn diện đất  nước.
3. Công tác triển khai thực hiện Nghị  quyết
Để c ụ  thể hóa nhiệm vụ và đ ề  ra các giải pháp t h ự c  h i ệ n , Sở GD&ĐT đã bám

sát mục tiêu, nhiệm vụ Đề án Phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Lào Cai đến năm
2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của
UBND tỉnh Lào Cai) đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm tốt việc phát hiện,
bồi dưỡng học sinh có năng khiếu văn học, nghệ thuật; khuyến khích, động viên

học sinh tham gia các cuộc thi, cuộc vận động, giải thưởng văn học - nghệ thuật;
tạo điều kiện cho học sinh tham gia các chương trình bồi dưỡng, tập huấn về văn
học, nghệ thuật. Cụ thể:

3.1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá về Ngày

Sách, phong trào đọc sách trong các nhà trường.
- 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt

động Ngày Sách, tạo nên chuỗi các hoạt động và phong trào hưởng ứng Sách tích

cực như: Tổ chức Hội thảo và các hoạt động trải nghiệm về Sách; thi tuyên truyền,
xếp sách nghệ thuật; tặng sách; trưng bày các gian hàng sách; góc thư viện, tủ sách

lớp học; tổ chức các câu lạc bộ về sách trong hoạt động ngoại khóa, giờ sinh hoạt …
- Số lượt CBQL, giáo viên, học sinh tham gia đọc sách bằng các hình thức

trên 300 nghìn lượt. Số phụ huynh và học sinh được tuyên truyền hưởng ứng Ngày

Sách bằng các hình thức trên zalo, facbook, youtube,… trên 200 nghìn người.
- 420 cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền chia sẻ thông tin về Hội sách trực

tuyến Quốc gia theo đường link: http://book365.vn.
- Nhiều đơn vị tổ chức buổi tọa đàm online về sách thông qua nhóm lớp dưới

sự chủ trì của giáo viên chủ nhiệm, thư viện trường đã tổ chức các hoạt động như:
“Đọc sách, nâng cao trí tuệ, vượt qua nỗi lo dịch bệnh”. Hướng dẫn học kĩ năng

http://book365.vn
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tìm kiếm thông tin, kĩ năng đọc, lựa chọn sách phù hợp với mục tiêu giáo dục, tâm lí
lứa tuổi, lựa chọn video có chất lượng đăng tải lên trên Website của nhà trường
(Phòng GD&ĐT: TP Lào Cai, TX Sa Pa, huyện Bảo Yên, Mường Khương; THPT
số 1,2,3 TP Lào Cai; THPT số 1,2 Bắc Hà; THPT số 1, 2 Sa Pa, số 2 Bảo Thắng;
PTDTNT THCS&THPT huyện Bắc Hà, Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng). Qua đó lan tỏa
tình yêu đọc sách, rèn luyện kĩ năng đọc và học tập suốt đời.

- Tổ chức các lớp tư vấn học tập tại phòng tin học của nhà trường, hướng dẫn
cho học sinh các kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng Internet
một cách hữu hiệu, an toàn; khuyến khích học sinh tham gia các khóa học và các

cuộc thi tích hợp, liên môn trên “Trường học kết nối”.
- Các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực tổ chức các hoạt động

hưởng ứng Ngày Sách, tạo sân chơi và thu hút nhiều học sinh tham gia, tiêu biểu
như: 

+ Phòng GD&ĐT: thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên, Mường Khương, TX Sa Pa;
+ Trường THPT số: 1,3 Thành phố; THPT số 1: Sa Pa, Mường Khương, Si

Ma Cai, Bảo Yên, Văn Bàn; THPT số 2: Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn; THPT: số

3 Bảo Thắng, số 4 Văn Bàn.

+ Trường phổ thông DTNT: Bảo Yên, Mường Khương, Sa Pa, Văn Bàn.

+ Trung tâm GDNN-GDTX: Thành phố Lào Cai, Bảo Yên.

- Nhiều TTHTCĐ xã, phường, thị trấn treo băng zôn tuyên truyền, hưởng ứng
Ngày Sách từ ngày 13/4 đến hết ngày 27/4/2022.

- Tuyên truyền người dân đến đọc sách tại các thư viện cộng đồng; tổ chức
các hoạt động khuyến đọc đa dạng (đọc sách giấy, truy cập sách báo điện tử...).

- Tổ chức các lớp học nghề cho lao động nông thôn; các lớp học giáo dục kỹ

năng sống; các lớp cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù

chữ…

- Viết tin bài về các hoạt động Ngày Sách, công tác khuyến học, khuyến tài,

xây dựng xã hội học tập đăng trên báo điện tử, đài PTTH tỉnh, địa phương nhằm
nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư; tạo cơ hội cho
người dân ở mọi lứa tuổi được tiếp cận với kiến thức khoa học xã hội; khuyến
khích người dân học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã

hội học tập.
* Tổ chức quyên góp sách, tặng cho học sinh các trường vùng khó khăn
- Sở Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách đến

các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ; nhiều đơn vị trường học tổ
chức phong trào“Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” từ giáo viên,

nhân viên, phụ huynh và học sinh.
- Tính đến hết tháng 4/2022, tổng số sách truyện quyên góp được trên 21.200

cuốn, tổng trị giá gần 130 triệu đồng, 
Những đơn vị ủng hộ với số lượng lớn như: Công đoàn ngành Giáo dục;

phòng GD&ĐT: Thành phố, TX Sa Pa, huyện Bát Xát; Trường THPT Chuyên;

THPT số 1,3 thành phố; THPT số 1 Bảo Thắng; Trường Tiểu học Nguyễn Du;
trường THCS Lê Quý Đôn TP Lào Cai; Công ty Cổ phần Sách thiết bị Lào Cai, Câu

lạc bộ Vùng cao yêu thương, Sở Thông tin và Truyền thông ...

              3.2. Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về Tuần lễ học tập suót đời
- Hằng năm, tham mưu UBND ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các

ngành, các đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện Tuần lễ
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hưởng ứng học tập suốt đời trong toàn tỉnh. Trình UBND tỉnh Hướng dẫn tổ chức Tuần
lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 (Tờ trình số 117, ngày 12/9/2022); Kế hoạch
số 173, ngày 13/9/2022 chỉ đạo các cơ sở GD tổ chức hưởng ứng các hoạt động Tuần
lễ; 

- Phối hợp, thống nhất với Hội Khuyến học tỉnh, Sở Văn hóa -Thể thao và Du
lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện các huyện, thành hố, thị xã xây
dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện các nội dung trong Tuần lễ.

- Các đơn vị trường học tích cực tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn
vị, các trang mạng xã hội (face book, zalo, ...). Mở cửa thư viện, phòng máy tính nối
mạng Internet để giáo viên, học sinh đến tra cứu, học tập. 

- Khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên tham gia các cộng đồng/câu lạc
bộ đọc sách online bằng cách tạo các trang facebook hay blogs của thư viện nhà

trường.
- Tổ chức, phát động cuộc thi kể chyện “Mỗi ngày một cuốn sách” tại các lớp

học của trường THPT số 1,2,3 TP Lào Cai, Bảo Thăng, THPT số 1 Văn Bàn; Phòng

GD&ĐT các hyện, thị xã, thành phố; tổ chức các diễn đàn chủ đề công dân học tập,
công dân toàn cầu giúp giáo viên, học sinh tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết
yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa như: THPT Chuyên, THPT
số 1, số 3 thành phố Lào Cai, Bảo Yên.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và

hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai
thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...); Giới
thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối
tượng người học thông qua các phần mền trực tuyến (Zoom, Google Meet,
Microsoft Teams…); thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến… tạo
điều kiện để mọi người đều được tham gia các hoạt động học tập. 

- Phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức các thư viện lưu động đến các trường học
và Trung tâm học tập cộng đồng để khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia
đọc sách báo, tìm hiểu, tra cứu các thông tin, tài liệu phục vụ cuộc sống.

- Tại các Trung tâm học tập cộng đồng mở lớp tập huấn, chuyển giao khoa học
kĩ thuật cho nhân dân; tư vấn, hướng dẫn các kĩ năng tìm kiếm, khai thác và sử

dụng thông tin trên mạng Internet trong cộng đồng, cách sử dụng sách điện tử, thư

viện điện tử (tra cứu, đưa nội dung tài liệu lên mạng,...). Tuyên truyền, vận động,
khuyến khích người dân đến đọc sách tại các thư viện cộng đồng; tổ chức các hoạt
động khuyến đọc đa dạng (đọc sách giấy, sách điện tử,...) phù hợp với nhiều đối
tượng khác nhau nhằm thu hút và hình thành thói quen tham gia và sử dụng thư

viện cho người dân.

- Hội Khuyến học tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài; xây dựng
gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; tuyên truyền về Học tập suốt
đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

- 100% các đơn vị trường học từ cấp học mầm non đến cấp THPT (612
trường) đã triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ theo hướng dẫn theo
văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT. Trang website các trường học, các trang mạng xã hội
(face book, zalo ...) có nhiều bài viết về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời.
Nhiều đơn vị trường học tổ chức các hoạt động như: giới thiệu sách, thông qua hoạt
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động chào cờ đầu tuần, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động sân khấu dựa theo
sách đã học, kể chuyện về Bác Hồ với việc học tập suốt đời.

- Đài Phát thanh, Truyền hình, Báo Lào Cai tích cực tổ chức các hoạt động
thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về: mục đích, ý

nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; triển khai xây

dựng các mô hình học tập; chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ. 
- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục và những nơi công cộng; tổ

chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ.
- Tích cực xây dựng tủ sách lớp học, thư viện nhà trường, cộng đồng. Tại

buổi lễ khai mạc điểm đã phát động quyên góp được 450 đầu sách, báo truyện cho
các trường học trên địa bàn huyện, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng 100 suất học bổng
trị giá 50.000.000 triệu đồng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

huyện.
- Trên 350 thư viện đạt chuẩn và thư viện tiên tiến ở các cấp học. Phát động,

tổ chức quyên góp sách (sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, sách truyện
thiếu nhi,...) ủng hộ cho các em có hoàn cảnh khó khăn, các em ở vùng sâu, vùng xa
với tổng số sách quyên góp được trên 18.000 cuốn.

3.3. Tổ chức cuộc thi viết thư UPU
Cuộc thi Viết thư Quốc  tế UPU d o  Liên  minh  Bưu chính thế giới tổ  chức là

hoạt động thường niên mang nhiều ý nghĩa.  Cuộc  thi không chỉ  là s ự  hưởng ứng
của tuổi trẻ Việt Nam với một hoạt động đ ã  trở thành truyền thống, quy mô lớn và

thú vị của UPU dành cho giới trẻ thế giới.  Đây c ò n  là  c ơ  hội đ ể  các  bạn trẻ nói, và

c ơ  hội đ ể  người lớn nghe. Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 được phát động
với chủ đ ề  “ E m  hãy viết thư gửi một người thân trong gia đình để chia s ẻ  trải
nghiệm của mình về đại dịch C O V I D - 1 9 ” .  Cuộc thi đ ã  được S ở  Thông tin và

Truyền thông chủ trì, phối hợp với các c ơ  quan liên quan (Sở Giáo dục & Đào tạo,
Bưu điện tỉnh, Tỉnh Đoàn, Đài P T T H  tỉnh, Báo Lào  Cai) triển khai phát động trên
địa bàn  tỉnh.

Theo s ố  liệu tổng hợp tính đến ngày kết thúc nhận bài d ự  thi (ngày 25/03/2021),
toàn tỉnh Lào Cai c ó  56 trường THCS, THPT,  DTNT  tham gia d ự  thi với tổng s ố 
1 0 . 6 6 5  bài. Điển hình là các tập thể: Trường THCS thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát;
Trường THCS Kim Tân, T P  Lào  Cai; Trường tiểu học  Na Hối, trường THPT s ố  1
huyện Bắc Hà;  Trường  tiểu  học Lê Văn Tám, T P  Lào Cai. Đây là các tập thể đ ã  triển
khai tốt và c ó  nhiều bài tham  d ự  cuộc  thi.  Đặc biệt, trong cuộc thi Viết thư Quốc tế
UPU lần  thứ  50 năm 2021,  tỉnh Lào  Cai  vinh d ự  c ó  em Lương Ngọc Mai,  lớp  8C,
trường THCS thị trấn Bát Xát,  huyện Bát Xát đ ã   đạt giải Cây bút triển  vọng.

3.4. Hội thi Tiếng Hát người Giáo viên nhân dân,  Giai điệu tuổi hồng và

các cuộc thi khác
Hội thi Tiếng Hát người Giáo viên nhân dân và Giai điệu tuổi hồng là những

Hội thi thu hút được đông đảo lực lượng cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên
ngành giáo dục tham gia với số lượng trên 700 người mỗi kỳ (định kỳ 4 năm/lần). Tại
Hội thi, nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc đã được dàn dựng công phu, chuyên
nghiệp, và được tham dự vào vòng chung kết toàn quốc lần thứ 12 do Bộ GD&ĐT tổ
chức đạt 01 giải Bạc, 01 giải đồng, chung cuộc đạt giải Khuyến khích;

Cuộc thi "Viết tin, bài tuyên truyền về tấm gương người, việc tốt Giáo dục Lào
Cai làm theo lời Bác" được triển khai tới CB, GV trong toàn ngành qua văn bản số 
216/-KH-SGD&ĐT ngày 9/12/2019; ngày 02/02/2021 Sở GD&ĐT ban hành văn bản
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số 206/SGD&ĐT-GDTH về tham dự cuộc thi vẽ tranh "Cuộc sống xanh" cho học
sinh cấp tiểu học và THCS trong toàn tỉnh; văn bản số 489/SGD&ĐT-
GDĐH&GDTX ngày 02/4/2021 triển khai tới giáo viên trong ngành tham gia Trại
sáng tác Mỹ thuật về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ 4
năm 2021được đông đảo giảng viên, giáo viên mỹ thuật công tác trong ngành giáo
dục tham gia…

3.5. Hệ thống thư viện trường học
Mạng lưới thư viện đ ã  trở thành một trong những  kênh  thông tin  quảng b á 

các tác phẩm văn học, nghệ thuật tới quần chúng một c á c h  hiệu  quả,  100% các
trường từ cấp tiểu học trở lên có thư viện với đầy đủ các loại sách tham khảo theo
cấp học và các loại truyện, sách, tranh ảnh tham khảo góp phần hình thành thói quen
đ ọ c  s á c h  cho học sinh, nâng cao dân trí, tạo môi  trường và nền tảng vững chắc cho
các tác phẩm văn học, nghệ thuật c ó   giá trị phát triển và đ i   vào cuộc sống.

III. Đánh giá  chung
1. Kết quả đạt  được
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết s ố  23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ

Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát  triển  văn học, nghệ thuật trong thời kỳ

mới" trong cấp ủy, chính quyền địa phương đ ã  góp phần nâng cao  nhận thức  cho
cán b ộ ,  giáo viên và học sinh, sinh viên trong ngành Giáo dục, tạo  được s ự  chuyển
biến t í c h  cực về tư  tưởng  và  hành  động  c ụ  thể  của  đội ngũ GV, HS, góp phần
quan  trọng  vào  việc  bảo  tồn  các  giá  trị  văn  hóa dân  t ộ c . 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng các ngày lễ kỷ

niệm trọng đại của đất nước, của địa phương được ngành GD tổ chức c ó  hiệu quả,
thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và HSSV tham gia.

Sau 15 năm triển khai thực hiện  Nghị quyết  s ố  23-NQ/TW,  ngày  16/6/2008
của Bộ Chính trị, nhận thức của đội ngũ nhà giáo và HSSV  về văn hóa, văn nghệ

được nâng lên. Công tác  tuyên  truyền,  quảng b á  văn học nghệ thuật trên các phương
tiện thông tin đại chúng được duy trì. Công tác bảo tồn, truyền dạy và phát huy các

giá trị văn hóa của dân tộc được tăng cường, khuyến khích đội ngũ nhà giáo và HSSV
sáng tạo, b ả o   tồn các giá trị văn hóa của dân t ộ c   t ỉ n h   L à o   C a i . 

2. Những hạn chế, tồn  tại
- M ặ c  d ù  hoạt  động văn học  nghệ thuật trong ngành Giáo dục đ ã  c ó  s ự 

chuyển biến tích cực song trang  thiết  bị,  phương  tiện  kỹ thuật tại c ơ  s ở  c ò n  thiếu
thốn, kinh phí đầu tư cho các hoạt động còn hạn chế nên chưa phát huy hết được
tiềm năng của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục phát triển Văn h ọ c ,  Nghệ  thuật
thời k ỳ   công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc  tế

1. Tiếp tục đ ổ i  mới nâng cao nhận thức, năng lực của đội ngũ nhà giáo và HSSV
đ ố i  với Văn học - Nghệ thuật, hướng dẫn đưa nội dung, nhiệm vụ xây dựng và phát

triển văn hóa, văn học - nghệ thuật vào  kế hoạch phát triển của nhà trường trong
từng năm học.

2. Tiếp tục đổi mới, chăm lo xây dựng, phát triển các loại hình văn học nghệ

thuật ở địa phương, tạo điều kiện cho HSSV đi thực  tế để tìm tòi sáng  tạo, khuyến
khích sáng tác và phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ.

3.  Duy trì tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của
địa phương, phát triển nghệ thuật quần chúng bằng nhiều hình thức như  tổ  chức
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nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật với đa thể loại dân ca, dân vũ giữa các cơ

sở giáo dục trên địa bàn 

4. Nêu gương điển hình, động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức
làm tốt công tác văn học - nghệ thuật trong ngành giáo dục.

Trên đây là báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết s ố  23-NQ/TW của
Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong
thời kỳ mới của Sở GD&ĐT./.

Nơi nhận:
- Sở Văn hoá và Thể thao;
- Lãnh đạo Sở GD;
- Các phòng chuyên môn Sở;
- Lưu VT; VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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