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BÁO CÁO 

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 09/6/2016 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Nam Định “Về xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định” 
 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa - Thế thao và Du lịch Nam Định. 

 

Căn cứ công văn số 412/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 26/4/2021 của Sở Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch Nam Địnhvề việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 

07-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, 

UBND thành phố Nam Định báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 07- NQ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Nam Định 

về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh Nam Định”, cụ thể như sau: 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. 

 - Ngay sau khi Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 09/6/2016 của BCH Đảng bộ 

Tỉnh về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế- xã hội tỉnh Nam Định” được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức học 

tập, quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị nhằm góp phần nâng cao nhận 

thức để mọi người hiểu đúng và đầy đủ về tầm quan trọng của việc xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh, gắn với phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Qua đó 

góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và 

mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố đối với nhiệm vụ xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn 

hiện nay. Xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để làm cơ sở cho các cấp, 

các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, 

nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết số 07/NQ-TU. Xây dựng và phát triển văn hóa 

và con người Thành Nam theo hướng phát huy truyền thống văn hiến của mảnh đất - 

con người thành phố Nam Định, hình thành sâu rộng nếp sống văn minh đô thị để 

Thành phố xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn, có bản sắc riêng của một đô thị có 

bề dày lịch sử - văn hóa. 

- Ban hành Kế hoạch 68/KH- UBND ngày 13/10/2016 của UBND Thành phố 

triển khai thực hiện về thực hiện Nghị quyết 07/NQ- TU ngày 09/6/2016 của BCH 
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Đảng bộ Tỉnh, đưa Nghị quyết 07/NQ-TU có hiệu quả thiết thực.  

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc 

xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 

1.1.  Việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 

“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, “Quy định những điều đảng viên không được làm”, “Quy định về chế độ 

công vụ”, “Quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ của cán bộ, đảng viên, 

nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý”: 

Thành ủy Nam Định đã tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 

của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy, trong đó đặc biệt chú trọng nội dung Chỉ thị 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố Nam Định chú trọng tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TƯ, đặc biệt vào dịp kỷ 

niệm các sự kiện văn hóa có Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự, dịp kỷ niệm 50 năm 

thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); Chỉ đạo Trung tâm Văn 

hóa Thông tin và Thể thao thành phố xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát thanh thường xuyên 02 buổi/tuần, mỗi chuyên mục 

từ 5 đến 7 phút. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, đạo 

đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quá trình thực thi 

công vụ, cải cách hành chính nhất là trách nhiệm người đứng đầu 

1.2. Kết quả thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn 2030”, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc: 

Nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, để mỗi gia đình thực sự là 

nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân các cho thế hệ trẻ được gắn với phát động phong 

trào thi đua yêu nước tại các hội nghị tổng kết, hội nghị cán bộ công chức. xây dựng 

môi trường văn hóa.  

Hàng năm, trên địa bàn thành phố đã có trên 70% hộ gia đình trên địa bàn thành 

phố được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, các hoạt động sinh hoạt tập thể với 

các nội dung tuyên truyền về hôn nhân, xây dựng gia đình hạnh phúc..thường xuyên 

được các tổ chức và nhận được sự ủng hộ nhất trí cao của cộng đồng. 

Nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa gia đình, tiêu chuẩn công nhận 

danh hiệu gia đình văn hóa, ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong việc xây 

dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu “Gia đình văn hóa”; phổ biến nhân rộng mô 

hình gia đình văn hóa ở nông thôn làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch 

vụ nông thôn. Ban chỉ đạo thành phố đã hướng dẫn các phường, xã thực hiện, lồng 

ghép nội dung tuyên truyền xây dựng Đề án gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể 

của tổ chức, đoàn thể. Hội Phụ nữ thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, 
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lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ thành phố Nam Định chung 

sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản 

xuất, kinh doanh giỏi”, vận động nhân dân tham gia xây dựng giao thông nội đồng; 

“Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đoàn Thanh niên với phong 

trào “Tuổi trẻ thành phố Nam Định chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Xung kích 

vì cuộc sống cộng đồng", …vận động, giúp đỡ các hội viên, đoàn viên sản xuất, giảm 

nghèo và làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng NTM, đô 

thị văn minh, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham 

gia bảo vệ môi trường đẩy mạnh phát triển sản xuất.  

1.3. Kết quả việc xây dựng và  thực hiện nếp sống văn hoá công sở, thực hiện 

Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở: 

Năm 2016 có 16, năm 2017 có 16, năm 2018 có 04, năm 2019 có 06, năm 2020 

có 03 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đươc công nhận danh hiệu “Cơ quan 

văn hóa” “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Các cơ quan, doanh nghiệp đã xây 

dựng và phấn đấu đạt đầy đủ các tiêu chuẩn được công nhận “Cơ quan văn hóa”: thực 

hiện tốt nhiệm vụ; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; gương 

mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.  

Tính đến hết năm 2019, 100% các phòng, ban, phường, xã thuộc thành phố đã 

ban hành: Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, nhân 

viên. Xây dựng mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành 

mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Gắn kết xây 

dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái; đã ban hành: Quy chế hoạt 

động của đơn vị và Quyết định phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức; Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh 

về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định; Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách hành 

chính nhà nước tại các cơ quan đơn vị. 

 Tại cơ sở, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” phường, xã đã chỉ đạo chính quyền cơ sở vận động người dân thực hiện tốt nội 

quy đơn vị, hương ước, quy ước của làng, xã, khu phố và quy định nơi công cộng. Từ 

năm 2004 đến 01/7/2018, đã có 258/587 tổ dân phố, thôn, xóm được UBND thành 

phố Nam Định đã ra Quyết định phê duyệt quy ước, hương ước nếp sống văn hóa. Từ 

tháng 02/2019 đến tháng 7/2020, UBND thành phố Nam Định đã ra Quyết định phê 

duyệt hương ước, quy ước nếp sống văn hóa của 116 tổ dân phố, thôn, xóm, trong đó 

có 72 tổ dân phố, thôn, xóm xây dựng quy ước, hương ước mới; 44 tổ dân phố, thôn, 

xóm sửa đổi, bổ sung thêm nội dung trong hương ước, quy ước đã được phê duyệt. 
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Hương ước, quy ước của 116 tổ dân phố, thôn, xóm đều được xây dựng, sửa đổi, bổ 

sung theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

1.4. Kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với Phong trào 

“Chung sức xây dựng nông thôn mới” và đô thị văn minh;  xó bỏ hủ tục lạc hậu, 

mê tín dị đoan; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Hơn 90% tổ dân phố, thôn, xóm được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn 

hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”. Các đơn vị đã được công nhận danh hiệu“Tổ 

dân phố văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa” luôn duy trì được các tiêu chí về 

xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, đời sống văn hoá tinh 

thần lành mạnh, phong phú, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, thực hiện nếp 

sống văn hóa trong việc cưới, việc tang.  

- Việc cưới: thực hiện nghiêm chỉnh luật hôn nhân và gia đình. Lễ cưới, địa điểm 

tổ chức, các phong tục trong lễ cưới được thực hiện với tiêu chí lịch sự, tiết kiệm về 

thời gian cũng như về kinh tế, phù hợp với truyền thống văn hóa của quê hương và 

đúng theo quy định của tỉnh. 

- Việc tổ chức tang lễ ở các hộ gia đình có người qua đời được Ban công tác mặt 

trận, chi hội người cao tuổi ở thốn, xóm, phường, xã cùng gia đình tang quyến thực 

hiện không tổ chức ăn uống, xóa bỏ mọi hủ tục mê tín dị đoan, tiến hành nghi lễ 

truyền thống, trang nghiêm, thành kính đúng theo quy ước của địa phương và quy 

định củ tỉnh. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 

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

đã triển khai xây dựng các công trình, phần việc, các mô hình phù hợp để thực hiện 

có hiệu quả cuộc vận động. Ký kết chương trình phối hợp phát động phong trào thi 

đua “Ngày chủ nhật sáng, xanh, sạch đẹp”; mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh 

trong tổ chức việc tang” của MTTQ; cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không 3 

sạch” của Hội LHPN; phong trào “Cựu chiến binh hiến kế, hiến công, xây dựng quê 

hương, đất nước” của Hội Cựu Chiến binh thành phố; cuộc vận động “Tuổi trẻ Thành 

Nam chung tay xây dựng nông thôn mới” của Đoàn TNCSHCM; Phong trào “Nông 

dân thi đua xây dựng nông thôn mới” của Hội Nông dân; phong trào “Liên kết phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” 

của Liên đoàn lao động thành phố; Từ kết quả thực hiện cuộc vận động, các phong 

trào thi đua đến nay thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 

trên 90% người dân hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới cấp xã và thành 

phố; 137 tuyến phố văn minh đô thị;  

2. Kết quả việc xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

các thiết chế văn hóa: 
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2.1. Kết quả đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của 

các thiết chế văn hóa và không gian vui chơi giải trí phù hợp với quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới và các khu đô thị mới và hiệu quả hoạt động của các thiết chế 

văn hóa: 

Xã hội hóa các hoạt động xây dựng thiết chế thể thao, tạo sân chơi lành mạnh 

cho đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu niên. Hiện nay 

trên địa bàn thành phố có 2 trung tâm Văn hoá Thể thao (1 của Tỉnh, 1 của thành 

phố), 1 nhà văn hoá thiếu nhi Thành phố; ngoài ra còn một số địa điểm vui chơi có 

thể sử dung làm địa điểm vui chơi thuộc các ban, ngành, đoàn thể quản lý như: Trung 

tâm Điện ảnh sinh viên; Công viên Văn hóa Tức Mặc; Công viên Hồ Vị Xuyên.., 137 

Nhà văn hoá của Khu dân cư, Tổ dân phố, thôn , xóm và 70 điểm vui chơi công cộng 

thường xuyên phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của thanh thiếu niên và nhân dân. 

+ Cơ sở vật chất văn hóa của 3 xã đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, 

thể thao của người dân. Hội trường xã Nam Vân có 300 chỗ ngồi được nâng cấp và 

sửa chữa, có Trung tâm thể thao với diện tích 9.551 m2; Hội trường xã Nam Phong 

có 400 chỗ ngồi được đầu tư xây mới, có sân bóng đá diện tích 1.000 m2; Hội trường 

xã Lộc An có 200 chỗ ngồi được xây mới, đã quy hoạch Trung tâm thể thao 3.600 

m2. Ngoài ra, các xã đã xây dựng và quy hoạch các điểm vui chơi và giải trí khác cho 

trẻ em và người cao tuổi theo quy định.  

+ Trong quá trình xây dựng NTM, các xã đã quy hoạch đất tại 59/62 thôn/xóm 

để xây dựng nhà văn hóa thôn/xóm (03 thôn/xóm không quy hoạch nhà văn hóa do 

nằm ngoài bối sông Đào). Đến nay 50 thôn/xóm đã có nhà văn hóa, 9 thôn/xóm chưa 

có nhà văn hóa đã bố trí sinh hoạt tại các nhà văn hóa của thôn/xóm liền kề; 62/62 

thôn/xóm có sân thể thao phục vụ cộng đồng. Các nhà văn hóa và sân thể thao 

thôn/xóm thường xuyên được đầu tư sửa chữa, nâng cấp. 

Trong năm 2020, đã hoàn thành Dự án “Xây dựng mô hình tập luyện TDTT 

phục vụ cộng đồng dân cư tại các khu vực công viên, vườn hoa trên địa bàn thành 

phố” với 06 cụm mô hình luyện tập TDTT đã thu hút hàng nghìn người tham gia. 

2.2. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, hoạt động của các CLB, 

trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham 

gia sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa: 

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đông đảo lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức , học 

sinh và mọi tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng sâu rộng trên mọi địa bàn khu 

dân cư. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng điển 

hình như: khu công viên Vị Xuyên, Quảng trường Dàn Leo Thành phố, …. Ngoài ra, 
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phong trào luyện tập TDTT với nhiều hình thức phong phú như: đi bộ, đua xe đạp, xe 

máy, thể dục dưỡng sinh, câu cá, thể hình……vv 

Các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, gắn với các lễ, hội, 

sự kiện chính trị - xã hội của thành phố, tỉnh, với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, “Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh đó, thành 

phố luôn duy trì tổ chức các giải thể thao, đẩy mạnh các hoạt động thể thao trong lực 

lượng vũ trang, góp phần rèn luyện thể lực cho các chiến sỹ phục vụ nhiệm vụ, bảo vệ 

an ninh Tổ quốc. Qua các kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Tỉnh Nam Định, Thành phố 

Nam Định đều đứng ở vị trí thứ nhất, nhì toàn Tỉnh. Hội khỏe Phù Đổng các kỳ đều 

đứng thứ nhất toàn Tỉnh. Đóng góp nhiều vận động viên thành tích cao cho Tỉnh nhất 

là môn bóng đá, điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cầu lông.... 

Tại 25 phường, xã có 96 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng. Phong trào văn hóa, 

văn nghệ quần chúng, hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia sáng tạo, hưởng thụ giá trị văn hóa.  

3. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa 

3.1. Việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, quy hoạch 

nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - 

văn hóa và các di sản văn hóa phi vật thể của Nam Định: 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2095/QĐ-TTg phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử 

- văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định”. UBND thành phố, Ban Quản lý di tích lịch 

sử - văn hóa đền Trần, chùa Tháp đã thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh phối hợp triển 

khai thực hiện dự án theo đúng quy định. 

3.2. Kết quả tổ chức các lễ hội truyền thống có quy mô lớn, góp phần giáo dục 

truyền thống, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nam 

Định đến du khách trong và ngoài nước. 

- Hoạt động lễ hội truyền thống ở thành phố Nam Định được nhân dân tham gia 

tích cực; không có các hoạt động mê tín dị đoan, không mang tính chất thương mại. 

Lễ hội khai ấn đầu xuân tại đền Trần, Lễ hội truyền thống Trần Hưng Đạo đã thực 

hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, chủ 

động thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 

trường trong các kỳ lễ hội và thường nhật, tạo ấn tượng tốt đối với khách thập 

phương và nhân dân về dự lễ hội. Từ năm 2012, Lễ hội khai ấn đền Trần thực hiện 

“Đề án tổ chứ lễ hội đền Trần” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh 

Nam Định thông qua. Năm 2014, có nội dung mới cơ bản là phục dựng lễ rước Nước, 

Tế Cá; năm 2015 phục dựng lễ rước kiệu ngọc lộ vốn đã có trong truyền thống hàng 

trăm năm. 
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4. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa 

4.1. Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 

16/02/2016 của Tỉnh ủy Nam Định về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Nam Định theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TƯ của Hội nghị Trung ương 9 (khóa 

XI). 

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 30/6/2014 về 

tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), trong đó có Nghị 

quyết số 33-NQ-TƯ, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

của đất nước”. 

4.2. Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý 

văn hóa có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự 

nghiệp văn hóa của thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

- Thành phố đã và đang rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, xây dựng đề án, 

đầu tư kinh phí đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên 

môn, văn hóa như đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý 

thức chấp hành pháp luật của Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ văn hóa. Chủ động 

đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, 

“tự chuyển  hóa” trên lĩnh vực văn hóa.  

- Hàng năm, phối hợp với các Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Thông tin và Truyền 

thông thường xuyên tập huấn, bổ sung kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng 

quản lý trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.  

4.3. Công tác ban hành quy chế quản lý di tích, quản lý lễ hội, kiên quyết 

chống các biểu hiện tư nhân hóa, thương mại hóa di tích, giữ gìn sự tôn nghiêm 

và nét đẹp văn hóa truyền thống của các lễ hội. 

Hiện nay, các di tích trên địa bàn thành phố Nam Định được quản lý theo quy 

định tại Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 07/7/217 của UBND tỉnh Nam Định 

về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử 

- văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định. Ban Quản lý khu di tích lịch sử văn hóa đền 

Trần - chùa Tháp tham mưu, giúp việc UBND thành phố quản lý quần thể di tích lịch 

sử đền Trần- chùa Tháp (di tích quốc gia đặc biệt). Công tác quản lý, bảo vệ trực tiếp 

di tích khác trên địa bàn được giao cho Ban Quản lý di tích do nhân dân bầu và được 

UBND các xã, phường ra quyết định thành lập. Các Ban quản lý di tích làm việc dựa 

trên sự tín nhiệm của người dân và quản lý của chính quyền địa phương. Sắc phong, 

hồ sơ khoa học, cổ vật hiện chủ yếu được bảo quản ngay tại các di tích lịch sử. Một 
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số đình gửi bảo quản tại các chùa, miếu, chỉ khi nào đến dịp lễ hội lớn của đình mới 

rước về cúng sau đó đem gửi lại.  

Năm 2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt 02 quy trình 

ISO 9001-2015 về công tác quản lý lễ hội do phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

tham mưu: 

+ Quy trình đăng ký tổ chức lễ hội cấp thành phố.  

+ Quy trình Thông báo tổ chức lễ hội cấp thành phố 

4.4. Công tác quản lý, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa. Công tác 

thanh tra, kiểm tra, xử  lý nghiêm các vi phạm quy định trong việc cưới, việc tang 

và lễ hội. Cơ chế khen thưởng, động viên đối với các tập thể, cá nhân có thành tích 

trong Phong trào TDĐKXDĐSVH. 

Hàng năm, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đều phối hợp với Thanh tra 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội 

trên địa bàn thành phố. 

Vào cuối mỗi năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” Thành phố đều tiến hành nhận danh sách đăng ký, thẩm định và thống 

nhất đề nghị trình Thành phố quyết định công nhận đơn vị đạt danh hiệu “Tổ dân phố 

văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn, xóm văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa” (có kinh phí khen thưởng theo quy định). 

4.5. Quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động của các đơn vị 

sự nghiệp văn hóa, cá hội nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa theo hướng tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Trong năm 2019, thành phố đã hoàn thành sát nhập các đơn vị sự nghiệp văn 

hóa từ 03 đơn vị: Đài Phát thanh thành phố, Nhà Văn hóa thiếu nhi, Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin và Thể thao thành phố hợp nhất thành 01 đơn vị: Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao thành phố; chuyển đổi Ban Quản lý khu di tích lịch sử - văn 

hóa đền Trần, chùa Tháp sang là đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 

chế và kinh phí hoạt động. 

5. Công tác huy động nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt 

động văn hóa. 

5.1. Kết quả công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, đầu tư xây dựng và 

khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa. 

Công tác huy động nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn 

hóa đã được chú trọng nhưng chưa thực sự hiệu quả. Thành phố đã huy động được 

một số ít doanh nghiệp hỗ trợ, đầu tư kinh phí trong công tác tuyên truyền cổ động 

trực quan (pano, băng zôn, cờ phướng) nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hay tổ chức 

các sự kiện chính trị quan trọng. Liên kết với các công ty quảng cáo thực hiện công 
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tác xã hội hóa tuyên truyền bằng hệ thống mạng lưới điện tử (bảng Led) trên các trục 

đường Đông A, Nguyễn Du, Võ Nguyên Giáp, cổng chào điện tử của thành phố. 

Một số khu dân cư đã xin phép chính quyền cơ sở, tự vận động nhân dân lắp mô 

hình tập luyện TDTT phục vụ cộng đồng dân cư tại điểm công cộng: như khu vực 

vườn hoa khu Đô thị Dệt, khu đô thị mới Hòa Vượng, công viên Hồ Lộc Vượng… 

Phong trào xây dựng Nhà văn hoá đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền 

thành phố quan tâm chỉ đạo. Có cơ chế mức hỗ trợ cụ thể cho việc xây dựng Nhà văn 

hoá đáp ứng và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần giữ vững an 

ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội. 

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, 

thành phố và các xã đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa của 5 xã đã đáp ứng 

được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân. Hội trường xã Lộc Hòa có 

300 chỗ ngồi, có Trung tâm thể thao với diện tích 5.000 m2; Hội trường xã Nam Vân 

có 300 chỗ ngồi được nâng cấp và sửa chữa, có Trung tâm thể thao với diện tích 

9.551 m2; Hội trường xã Nam Phong có 400 chỗ ngồi được đầu tư xây mới, có sân 

bóng đá diện tích 1.000 m2; Hội trường nhà văn hóa xã Mỹ Xá có 250 chỗ ngồi được 

nâng cấp và sửa chữa, đã quy hoạch Trung tâm thể thao 5.700 m2; Hội trường xã Lộc 

An có 200 chỗ ngồi được xây mới, đã quy hoạch Trung tâm thể thao 3.600 m2. Ngoài 

ra, các xã đã xây dựng và quy hoạch các điểm vui chơi và giải trí khác cho trẻ em và 

người cao tuổi theo quy định.  

Trong quá trình xây dựng NTM, các xã đã quy hoạch đất tại 59/62 thôn/xóm để 

xây dựng nhà văn hóa thôn/xóm (03 thôn/xóm không quy hoạch nhà văn hóa do nằm 

ngoài bối sông Đào). Đến nay 50 thôn/xóm đã có nhà văn hóa, 9 thôn/xóm chưa có 

nhà văn hóa đã bố trí sinh hoạt tại các nhà văn hóa của thôn/xóm liền kề; 62/62 

thôn/xóm có sân thể thao phục vụ cộng đồng. Các nhà văn hóa và sân thể thao 

thôn/xóm thường xuyên được đầu tư sửa chữa, nâng cấp. 

5.2. Cơ chế quản lý, sử dụng các nguồn thu từ di tích, lễ hội và các dịch vụ 

văn hóa, góp phần bảo tồn di sản văn hóa, nâng cấp kết cấu hạ tầng, xây dựng 

thiết chế văn hóa cơ sở. 

Việc quản lý và sử dụng các nguồn thu tại đền Trần được thực hiện dân chủ, 

công khai, minh bạch theo Quy chế phối hợp quản lý của UBND thành phố, Quy chế 

dân chủ ở cơ sở và Luật ngân sách. UBND thành phố hàng năm đều trích phần trăm 

nguồn thu tại đền Trần để chi đầu tư xây dựng, sửa chữa khu di tích đền Trần, chùa 

Tháp.  

III. Đánh giá kết quả, tồn tại hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. 

1.  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết. 
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- Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là nơi hình thành nuôi 

dưỡng nhân cách văn hoá và giáo dục nếp sống cho con người, đến năm 2020 có trên 

80% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá: Đạt 

- Thực hiện nếp sống văn hoá công sở, ứng xử văn minh nơi công cộng, đến 

năm 2020 có trên 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Không đạt 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá: 

+ Đến năm 2020 đạt 100% xã (phường, thị trấn) có nhà văn hoá: Không đạt 

+  100% làng, thôn, xóm có điểm sinh hoạt văn hoá: đạt  

+ Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang: đạt 

+ đến năm 2020 có trên 80% làng (thôn, xóm, tổ dân phố) đạt danh hiệu văn 

hóa: đạt. 

- Từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các lễ hội trên địa bàn 

tỉnh để phát huy giá trị các di sản, nhất là các di sản văn hoá vật thể, di sản văn hoá 

phi vật thể tiêu biểu đã được Nhà nước công nhận: đạt 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

2.1. Tồn tại,  hạn chế 

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa chú trọng đến công tác tuyên truyền 

thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU. Việc cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, 

chương trình của đảng trên lĩnh vực văn hóa còn chậm. 

- Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa còn một số bất cập. Sự phối 

hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thiếu đồng bộ. Công tác bảo tồn, trùng tu 

các di tích lịch sử, văn hoá chưa được quan tâm đúng mức nên việc tôn tạo, trùng tu, 

sửa chữa thiếu kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa chưa 

thường xuyên, triệt để. 

- Chất lượng một số sản phẩm, dịch vụ văn hóa còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu 

hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Việc phục dựng những loại hình nghệ thuật 

dân gian, mang bản sắc văn hóa truyền thống chưa nhiều. Trung tâm học tập cộng 

đồng, nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí công cộng... hiệu quả chưa cao. 

- Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa đã có những bước tiến bộ, song 

việc thu hút, huy động các nguồn lực trong xã hội để phát triển công nghiệp văn hóa 

còn thấp. Công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa chưa phát triển, quy mô còn nhỏ, 

lẻ; sản phẩm phục vụ cho du lịch chưa phong phú, đa dạng và chưa gắn sản phẩm văn 

hóa với sản phẩm du lịch, làng nghề. 

- Văn hóa trong kinh doanh, giao tiếp ứng xử, tình trạng suy thoái đạo đức, lối 

sống, các tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng, tác động đến các mối quan hệ 

gia đình, cộng đồng, xã hội dẫn đến nảy sinh những tiêu cực. Tình trạng tội phạm, tệ 

nạn xã hội, bạo lực... vẫn còn xảy ra ở một số nơi. 
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- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” 

đôi lúc còn mang tính hình thức, thiếu bền vững, nặng bề nổi, chưa đi vào chiều sâu. 

Việc thực hiện các quy chế, quy ước văn hóa cộng đồng, văn hóa công sở, công nhận 

gia đình văn hóa còn nặng tính hình thức. 

2.2. Nguyên nhân 

* Nguyên nhân của những kết quả đạt được 

- Đạt được những kết quả trên, trước hết là do nhận được sự quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị từ thành tới cơ sở trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình 

hành động; ý thức tự giác, hưởng ứng tham gia của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân 

dân trong xây dựng và thụ hưởng văn hóa. Do đó, việc thực hiện Nghị quyết 07-

NQ/TU đã đạt được những kết quả nhất định, bước đầu thực hiện tốt các mục tiêu đã 

đề ra. 

- Coi trọng và ưu tiên đầu tư ngân sách cho lĩnh vực văn hóa, chú trọng hoàn 

thiện các thiết chế văn hóa; không ngừng nâng cao trình độ dân trí, chú trọng vào 

những giá trị cốt lõi chân- thiện- mỹ, hướng con người đến cuộc sống ấm no, hạnh 

phúc. 

*Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm 

- Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa chú trọng 

đúng mức đến vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Nên trong quá trình 

lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành chưa đặt văn hóa trong tổng thể mối quan hệ với chính 

trị, kinh tế, xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt 

Nam, mà mới chỉ xem văn hóa là một hoạt động của ngành văn hóa nói riêng. 

Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tham mưu của đảng và cơ quan quản lý nhà 

nước về văn hóa chưa chặt chẽ, nguồn lực còn phân tán, chưa tập trung thống nhất. 

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa còn chưa liên tục, thường xuyên. Việc thể chế 

hóa các nghị quyết của Đảng còn chậm. Đầu tư cho văn hoá còn thấp so với yêu cầu; 

chưa có cơ chế và chính sách đủ hấp dẫn để huy động nguồn lực trong xã hội một 

cách hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, 

nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cơ sở chưa được quan tâm đúng 

mức. 

- Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận 

không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp 

hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tác động đến tư tưởng, 

niềm tin của nhân dân. Sự phát triển mạnh mẽ của thông tin, truyền thông, mạng xã 

hội lan truyền nhiều thông tin xấu, độc, phản văn hóa chưa được chọn lọc và kiểm 
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soát chặt chẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ý thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ 

phận người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. 

2.3. Bài học kinh nghiệm 

- Phát huy tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều 

hành của chính quyền; làm tốt vai trò vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị xã hội trong đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt quy 

chế dân chủ cơ sở với phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 

thụ hưởng, từ đó huy động sức mạnh của toàn dân trong xây dựng, phát triển văn hóa 

và con người Việt Nam. 

- Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính 

quyền địa phương và nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết, tạo sự lan tỏa, thấm 

sâu vào tư tưởng, làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân. 

- Phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, phối hợp 

chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt các phong trào do Tỉnh 

và thành phố phát động. Thường xuyên đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở. Đảm bảo ngân sách nhà nước cho các hoạt động 

văn hóa. 

- Thực hiện lồng ghép nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về 

lĩnh vực văn hóa vào trong quy ước, hương ước của khu dân cư, thôn, xóm: xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư…tạo thành 

phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. 

- Phát huy tốt vai trò của những người có uy tín cao trong cộng đồng dân cư, 

tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đi đầu trong thực hiện các phong trào để 

quần chúng nhân dân noi theo. 

- Kịp thời sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

nhiều thành tích, đồng thời nhân rộng những mô hình tiêu biểu, những cách làm hay 

để các địa phương khác học tập, rút kinh nghiệm. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.  

1. Phương hướng 

Luôn luôn coi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, là sự nghiệp lâu dài và 

là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Tiếp tục quán triệt các quan 

điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 07-

NQ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về “Xây dựng 

môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Nam Định”, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 

trị xã hội tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 68/KH- UBND ngày 13/10/2016 của 
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UBND Thành phố bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng; huy động mọi 

nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền 

vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; 

bảo đảm quốc phòng- an ninh; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí... tạo bản lề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XVI xác định. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ 

thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam. Gắn kết việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW với việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị số 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" một cách hiệu quả, thiết thực. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng, các chương trình, đề án của Trung ương và nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Tỉnh ủy về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn 

minh", giáo dục- đào tạo, an sinh xã hội. Đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án 

lớn tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội; ưu tiên đầu tư các thiết chế văn hóa, xã hội 

các khu đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp nhằm cải thiện và nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham mưu của Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng cơ chế bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo các 

chương trình phát triển văn hóa, con người đúng định hướng và có hiệu quả; đẩy 

mạnh cải cách hành chính theo hướng mở rộng dân chủ, minh bạch. 

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

soát, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa phù hợp thực 

tiễn của địa phương. Củng cố mạng lưới thông tin truyền thông, tuyên truyền viên, 

nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa ở cơ sở. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi cơ chế 

quản lý, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp văn hóa, các hội nghề nghiệp 

trong lĩnh vực văn hóa theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp 

luật; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa. Xây 

dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân 

đầu tư vào các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; tăng cường công tác quản lý thông 

tin, báo chí. Làm tốt công tác quản lý các di sản, hoạt động văn hóa. Tiếp tục khuyến 
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khích, nâng cao chất lượng sáng tác và phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật; bảo 

tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp; phê phán và từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. 

Tiếp tục rà soát, sửa chữa, bổ sung một số điều trong quy ước thôn, xóm, khu 

dân cư văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế để nhân dân thực hiện hiệu quả. Quan 

tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa: âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị thể 

thao, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tại các nhà sinh hoạt truyền thống, 

phục vụ cho việc phát triển văn hóa, thể thao. Tổ chức giao lưu các trò chơi dân gian, 

các giải thể thao truyền thống trong những ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của 

đất nước, của tỉnh và thành phố góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, 

nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân với việc bảo vệ bản sắc văn hóa Thành 

Nam. 

Chú trọng xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế sẽ góp phần trực tiếp giữ 

vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhanh và bền vững 

của đất nước. Tiếp tục đầu tư phát triển một số ngành, nghề có lợi thế, tiềm năng: hoa 

cây cảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch tâm linh... Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy 

hoạch, xây dựng đề án, đầu tư kinh phí đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

văn hóa. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức 

chấp hành pháp luật của Nhà nước. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện 

suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. 

Trên đây là  báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 07/NQ- TU 

ngày 09/6/2016 của BCH Đảng bộ Tỉnh “Về xây dựng môi trường văn hóa lành 

mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”; UBND thành 

phố Nam Định trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP. 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VX, Website.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Như 
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