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   HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
 HUYỆN THANH BA 
               ––––––– 
    Số: 51/2006/NQ-HðND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  –––––––––––––––––––––––– 

  Thanh Ba, ngày 29 tháng 12  năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT  
Về “Xây dựng gia ñình văn hóa, khu dân cư, xã, thị trấn, 

cơ quan văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở” 
giai ñoạn 2006 - 2010 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA  

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 10 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ, ngày 17/7/2003 của HðND tỉnh Phú Thọ khóa 
XV, kỳ họp thứ 9 về “Xây dựng thiết chế VHTT-TT tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2003 - 
2010”; 

Thực hiện chương trình số 04/CTr-BCð, ngày 7/7/2006 của BCð tỉnh Phú Thọ 
về thực hiện phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” giai ñoạn 
2006 - 2010; 

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng ñời sống văn 
hóa cơ sở và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai ñoạn 2006 - 2010 của UBND 
huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban KT - XH và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Tán thành thông qua báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 
05/NQ của HðND huyện khóa XVI về “Xây dựng gia ñình văn hóa, khu dân cư, xã, 
thị trấn, cơ quan văn hóa” giai ñoạn 2003 - 2005 do UBND huyện trình bày tại kỳ 
họp. 

HðND huyện nhấn mạnh một số nội dung sau: 

1. ðánh giá khái quát những kết quả ñạt ñược sau 4 năm thực hiện Nghị 
quyết số 05/NQ của HðND huyện khóa XVI: 

4 năm qua (2003 - 2006) dưới sự lãnh ñạo của Huyện ủy, HðND, UBND huyện, 
sự tích cực của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, sự ñồng tình hưởng 
ứng và tự giác thực hiện của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện; phong trào xây 
dựng gia ñình văn hóa, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan văn hóa trên ñịa bàn huyện 
ñã có nhiều chuyển biến tiến bộ và ñạt ñược kết quả tốt, cụ thể: 

- Tỷ lệ gia ñình ñạt tiêu chuẩn văn hóa:   65,2% 

- Tỷ lệ khu dân cư ñạt tiêu chuẩn khu văn hóa:  56,3%  
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- ðã có 122/256 khu dân cư xây dựng ñược nhà văn hóa khu. 

- ðã chỉ ñạo xây dựng ñược 168 ñơn vị văn hóa ñạt ñược tiêu chuẩn cấp huyện và 
cấp tỉnh (gồm: 90 khu dân cư, 2 làng, 2 xã, 21 cơ quan, doanh nghiệp… và 53 trường 
học). 100 xã, thị trấn có thư viện và bưu ñiện văn hóa xã, ñáp ứng nhu cầu sinh hoạt 
và hưởng thụ văn hóa của nhân dân, Những kết quả ñó ñã góp phần giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự xã hội trên ñịa bàn huyện. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu, phong trào phát triển chưa ñồng ñều còn thiếu chiều 
sâu, tiến ñộ xây dựng thiết chế văn hóa ở khu dân cư còn chậm, kết quả còn thấp 
chưa tương xứng với tiềm năng của ñịa phương (sau 4 năm mới chỉ xây dựng ñược 
122 nhà văn hóa khu ñạt 47,6%), trong các sinh hoạt văn hóa cộng ñồng như việc 
cưới, việc tang và mừng thọ - vẫn còn biểu hiện phô trương, lãng phí, gây dư luận 
không tốt trong nhân dân. Những tồn tại trên cần ñược khắc phục ñể phong trào trên 
tiếp tục phát triển. 

2. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết 
HðND huyện giai ñoạn 2006 - 2010:  

a) Phương hướng chung: 

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ñến các tầng lớp nhân dân về nội dung xây dựng 
gia ñình văn hóa, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan văn hóa trong tình hình mới. Làm 
cho vấn ñề xây dựng văn hóa gia ñình, văn hóa làng, xã, văn hóa tổ chức thành một 
tiêu chuẩn sống, thành nhu cầu không thể thiếu của mỗi gia ñình, mỗi cộng ñồng làng 
xóm, cơ quan ñơn vị… Tiếp tục ñẩy mạnh phong trào một cách thường xuyên và ñi 
vào nề nếp, tạo hiệu quả xã hội cao. 

b) Mục tiêu phấn ñấu giai ñoạn 2006 - 2010: 

ðến hết năm 2010 ñạt: 

- 80 - 85% hộ ñạt chuẩn gia ñình văn hóa 

- 75 - 80% số khu dân cư ñạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa (trong ñó xây dựng 
từ 40 - 50% ñơn vị văn hóa cấp huyện và cấp tỉnh). 

- 50 - 60% xã, thị trấn; 85 - 90% cơ quan, ñơn vị ñạt tiêu chuẩn văn hóa  

- 100% khu dân cư xây dựng ñược nhà văn hóa khu. 

- 40% xã, thị trấn có nhà văn hóa (hoặc Hội trường kiêm nhà văn hóa). 

- Mỗi xã có 30% khu ñạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa sức khỏe.  

- 20 - 25% số hộ ñược công nhận gia ñình thể thao. 

- Phủ sóng phát thanh truyền hình ñịa phương ñến 100% ñịa bàn dân cư. 

- Xây dựng một sân vận ñộng trung tâm huyện ñạt tiêu chuẩn bóng ñá, 4 sân 
bóng chuyền, 5 nhà thi ñấu ña năng, 3 sân teinits ñạt tiêu chuẩn. 

c) Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: 

- Tăng cường sự lãnh ñạo của cấp ủy và chính quyền, sự phối hợp giữa chính 
quyền với MTTQ và các ñoàn thể, nhằm tạo ra sự ñồng bộ, thống nhất cao trong tổ 
chức chỉ ñạo thực hiện. 
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- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và mạnh mẽ, thường xuyên liên tục các nội dung 
Nghị quyết HðND tới cán bộ, ñảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Tạo 
ra sự ñồng thuận cao, nhất là trên lĩnh vực khai thác nội lực xây dựng các thiết chế 
văn hóa cơ sở. 

- Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của HðND tỉnh Phú Thọ 
khóa XIV (1997 - 2007). 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của HðND huyện Thanh 
Ba khóa XVI về “Xây dựng gia ñình văn hóa, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan văn 
hóa”. ðánh giá kết quả, ñề ra biện pháp tiếp tục ñẩy mạnh phong trào. 

- Quan tâm và thường xuyên quy hoạch, ñào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và 
nghiệp vụ chuyên môn ñội ngũ cán bộ VHTT - TT từ huyện ñến cơ sở. ðảm bảo có 
ñủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. 

- ðổi mới phương pháp, hình thức hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo, Ban vận ñộng các 
cấp ñể chỉ ñạo sâu sát hơn, khoa học hơn, có hiệu quả; làm tốt vai trò tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở. 

- Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của HðND và ñại biểu HðND các cấp 
ñối với nhiệm vụ này, ñưa kết quả thực hiện thành một tiêu chuẩn xếp loại ðảng bộ, 
chính quyền trong sạch, vững mạnh hàng năm. 

 

ðiều 2. Giao UBND  huyện tổ chức triển khai và chỉ ñạo thực hiện Nghị quyết 
này. 

- Thường trực HðND, các Ban của HðND và các ñại biểu HðND huyện kiểm 
tra, giám sát thực hiện Nghị quyết. 

- ðề nghị UB MTTQ huyện và các ñoàn thể nhân dân với chức năng của mình 
tăng cường tuyên truyền vận ñộng nhân dân, ñoàn viên, hội viên tích cực tham gia 
thực hiện Nghị quyết ñạt kết quả tốt. 

Nghị quyết này ñược HðND huyện khóa XVII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 
27/12/2006. 

CHỦ TỊCH 

Lê Văn Khuya (ñã ký) 
 


