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Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Tam Kỳ - khoá XIX, nhiệm
kỳ 2010 - 2015 đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá của thành phố
trong năm 2014. Tại hội nghị này, phòng Văn hoá và thông tin thành phố đã tham gia
phát biểu giải trình về những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đời sống văn hoá,
nếp sống văn minh đô thị thời gian qua; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong
thời gian đến. Sau đây xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc
Dũng - Thành uỷ viên, Trưởng phòng văn hoá và thông tin thành phố Tam Kỳ.

Kính thưa các đồng chí chủ trì hội nghị;
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, cùng các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 13, BCH
Đảng bộ thành phố Tam Kỳ khoá XIX, nhiệm kỳ 2010 – 2015;
Thưa hội nghị!

Xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn hoá văn minh đô thị là một nội dung mang tính
toàn diện trên nhiều lĩnh vực, có một nội hàm khá rộng và có tính nhân văn sâu sắc; là một
trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một địa phương, của một xã hội.
Vì vậy, trong nhiều năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận cùng với các cơ quan, đơn
vị và các hội, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã tập trung mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất
lượng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh đô thị để đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố
trong thời gian đến.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ thành phố Tam Kỳ đã
chỉ rõ “…Tập trung xây dựng tạo sự chuyển biến tích cực, thực chất trong việc xây dựng đời
sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhất là ý thức thị dân, lòng tự trọng và tâm
huyết xây dựng phát triển thành phố". Trên cơ sở nội dung Nghị quyết, UBND thành phố đã
chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện "Đề án xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị ".
Đồng thời, ban hành các Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao thành phố Tam Kỳ và
kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn
thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh
đô thị đến năm 2015. Cùng với các văn bản tập trung chỉ đạo về đẩy mạnh thực hiện và nâng
cao chất lượng đời sống văn hoá. Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể của thành phố đã phát
động nhiều phong trào thi đua xây dựng khu dân cư văn hoá, cơ quan đơn vị văn hoá,…Đến
nay, Ban chỉ đạo "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" từ thành phố đến
các phường xã và Ban vận động của các thôn, khối phố đã được củng cố; chủ động liên kết,
phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và Công đoàn cùng cấp ban hành các
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chương trình, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện phong trào trong giai đoạn mới; tổ chức tập huấn,
bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về các văn bản quy định được bổ sung, điều chỉnh và
phương pháp vận động để đưa phong trào xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh đô
thị ngày càng đi vào thực chất hơn.

Kính thưa các đồng chí, thưa hội nghị!

Với sự chỉ đạo, điều hành của thành phố, trong nhiều năm qua phong trào xây dựng đời
sống văn hoá, nếp sống văn minh đô thị đã đạt nhiều kết quả, cụ thể đó là:
Hoạt động văn hoá văn nghệ đã có những bước chuyển biến tích cực, nhất là phong trào
văn nghệ quần chúng luôn có tính tự phát, lan rộng ở các địa bàn khu dân cư, các tổ chức hội
đoàn thể. Các chương trình văn nghệ, lễ hội văn hoá truyền thống, các hoạt động giao lưu văn
hoá, nghệ thuật được đề cao về chất lượng nghệ thuật, hình thức phong phú, đa dạng và được
sự hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình của quần chúng nhân dân. Công tác Bảo tàng, bảo tồn, trùng tu,
tôn tạo các di tích luôn được chú trọng; thành phố hoàn thành công tác trùng tu tôn tạo Di tích
quốc gia Văn thánh khổng miếu; xây dựng phương án giải phóng mặt bằng mở rộng nâng cấp
đường vào di tích lịch sử địa đạo Kỳ Anh; trùng tu di tích đình làng Mỹ Thạch, Khu di tích lăng
mộ các sỹ phu yêu nước ở xã Tam Phú. Phong trào thể dục thể thao quần chúng đã phát triển
rộng rãi, tỉ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên tăng lên 28%; tỉ lệ hộ gia đình thể thao đạt
17,5%. Thể thao thành tích cao của thành phố luôn khẳng định được thế mạnh, nhiều năm liền
luôn ở thứ hạng cao. Một số môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, bóng đá nam 11
người, bóng chuyền vẫn giữ được thế mạnh, các môn đua thuyền, bơi lội,…vẫn duy trì nhưng
chưa được phát triển rộng rãi; hằng năm các trường học duy trì khá tốt công tác giáo dục thể
chất, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo qui định. Các nội dung, hình thức tuyên truyền luôn
được đầu tư, đổi mới; các hoạt động quảng cáo và trật tự quảng cáo ở các vỉa hè, tuyến phố
từng bước được lập lại theo đúng quy định. Hoạt động truyền thanh, truyền hình của thành phố
và hệ thống các trạm truyền thanh cơ sở đã từng bước hoàn thiện và hoạt động có chất lượng
(Trung bình mỗi năm có trên 170 lượt tin, bài, phóng sự, chuyên mục, chuyên đề về xây dựng
đời sống văn hóa, văn minh đô thị). Cổng thông tin điện tử của thành phố và các trang thông tin
điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tăng thêm về số lượng, góp phần nâng cao
hiệu quả tuyên truyền, đồng thời hỗ trợ tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý
điều hành các hoạt động của thành phố;

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai sâu rộng, cụ
thể và mang lại hiệu quả thiết thực (Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 88%, 24/38 tộc họ văn hoá,
60/109 thôn – khối phố và 02 xã phường được đề nghị công nhận danh hiệu văn hoá). Đời
sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể
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dục thể thao và lễ hội truyền thống được khôi phục và phát triển; các tập tục lạc hậu, các hoạt
động mê tín dị đoan dần được loại bỏ hoàn toàn; các tệ nạn xã hội được kiểm soát, trật tự an
toàn giao thông đô thị giảm thiểu. Nhiều mô hình tổ chức các Câu lạc bộ, nhóm tuyên truyền
vận động ở các địa phương hoạt động tích cực; các quy ước cộng đồng đã được điều chỉnh bổ
sung; các thiết chế văn hoá cơ sở được đầu tư xây mới, sửa chữa nâng cấp góp phần nâng cao
chất lượng đời sống văn hoá ở các khu dân cư. Ngoài ra, các công trình phúc lợi tập thể, đảm
bảo an sinh xã hội được chú trọng và đầu tư đúng mục đích đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế
tương đối đồng đều ở các địa phương, trong đó giáo dục được quan tâm hàng đầu làm nền
tảng cho sự phát triển bền vững. Việc xây dựng tuyến phố văn minh đã và đang được tập trung
chỉ đạo quyết liệt và đã có những kết quả bước đầu. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội luôn được giữ vững; ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
và pháp luật của Nhà nước và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng nếp sống văn
minh, giữ gìn môi trường văn hoá ở mỗi gia đình và cộng đồng dân cư có nhiều chuyển biến tích
cực góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị.

Tuy nhiên, với những kết quả đạt được vẫn chưa thể khẳng định được sự đổi thay toàn diện
để Tam Kỳ trở thành một thành phố văn hoá. Bởi hiện tại việc xây dựng nếp sống văn hóa văn
minh đô thị trên địa bàn thành phố vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Ý thức
chấp hành pháp luật nhà nước, các quy định của thành phố ở nhiều lĩnh vực chưa có tính triệt
để; công tác đầu tư chỉnh trang nâng cấp cơ sở hạ tầng còn chậm; việc kinh doanh buôn bán,
trật tự vỉa hè đường phố, các bảng biển hiệu quảng cáo sai quy định còn xảy ra ở nhiều tuyến
phố; ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh, xây dựng cảnh quan đô thị và vệ sinh
an toàn thực phẩm vẫn chưa trở thành nếp sống văn hoá. Các hoạt động văn hóa và kinh doanh
dịch vụ văn hóa du lịch vẫn còn chứa đựng nhiều nguy cơ gây nên các tệ nạn xã hội. Các
trường hợp trộm cắp, buôn bán, tiêm chích ma túy ngày càng tăng và tinh vi hơn, tỉ lệ ly hôn
không giảm, số vụ bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra ở từng địa phương; người ăn xin, lang thang
trên hè phố vẫn còn rải rác,…Các thiết chế văn hoá thể thao từ thành phố đến cơ sở chưa đạt,
chất lượng hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu; công tác xã hội hóa để tăng thêm nguồn lực cho
hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao còn hạn chế.

Kính thưa các đồng chí, thưa hội nghị!

Mục tiêu xây dựng tuyến phố văn minh, xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh đô
thị và "Văn hoá nông thôn mới" là để tạo ra một sự chuyển biến tích cực và thực chất hơn trong
đời sống văn hoá tinh thần của người dân trong giai đoạn mới. Tập trung xây dựng các hành vi
ứng xử văn hóa - văn minh làm cho mọi người, mọi cộng đồng dân cư có nếp sống tôn trọng luật
pháp, tôn trọng quy định, quy ước của cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành
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mạnh. Đồng thời, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử văn hoá, thuần phong mỹ
tục, những nét đẹp văn hóa của thành phố; tạo ra một diện mạo mới cho đô thị, là động lực
thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, đảm bảo an
ninh quốc phòng, xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh – sạch – đẹp, phát triển theo
hướng bền vững, văn minh, hiện đại xứng tầm với một đô thị trung tâm của tỉnh Quảng Nam.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, trong thời gian đến thành phố cần quan tâm tập
trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Thứ nhất là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” gắn với “Nếp sống văn minh đô thị” và “Văn hóa Nông thôn mới”. Theo
đó, đến năm 2015 đạt trên 90% gia đình văn hóa; 70% thôn, khối phố văn hóa; 40% xã, phường
đạt chuẩn văn hóa; 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 50% xã, phường có Trung tâm Văn hóa –
Thể thao hoạt động đáp ứng yêu cầu; 100% thôn, khối phố có Nhà văn hóa; có ít nhất 15 tuyến
phố đạt các tiêu chí văn minh đô thị.

- Thứ hai là, đầu tư xây dựng các công trình văn hoá thể thao trọng điểm, các điểm sinh hoạt
văn hoá thể thao cộng đồng, các thiết chế văn hóa, thể thao phường xã, thôn khối phố đạt
chuẩn quy định, nhất là đối với các xã xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ
chức Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các cấp và Ban
vận động thôn, khối phố. Rà soát, bổ sung điều chỉnh các quy ước thôn khối phố phù hợp với
yêu cầu phát triển của thành phố. Nêu cao vai trò tự quản của các tổ đoàn kết; phối hợp với lực
lượng bảo vệ dân phố để thực hiện tốt các quy định về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

- Thứ ba là, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ xứng tầm với một thành phố
tỉnh lỵ; tiếp tục duy trì và phát huy hoạt động Ngày hội văn hoá thể thao vùng biển, tổ chức các
lễ hội truyền thống, xây dựng các sản phẩm văn hoá đặc trưng của thành phố Tam Kỳ. Trùng
tu, tôn tạo các di tích; khôi phục các hoạt động văn hoá dân gian, các loại hình nghệ thuật
truyền thống ở mỗi địa phương; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể thao
theo định kỳ ở các phường, xã, các nhà văn hoá thôn, khối phố; mở rộng hợp tác, giao lưu văn
hóa nghệ thuật trong khu vực và quốc tế.
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- Thứ tư là, thường xuyên tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức
và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật,
các quy định, quy ước của cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị. Đề cao giá trị đạo đức của con
người, của gia đình trong đời sống xã hội; xây dựng nếp sống văn minh thanh lịch, văn hoá
trong giao tiếp, ứng xử. Từng bước hình thành một thói quen trong giao tiếp mang nét văn hoá
đặc trưng của người dân Tam Kỳ. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống tuyên truyền, cổ động trực
quan và các hình thức trang trí quảng cáo trên địa bàn thành phố mang tính hiện đại, văn minh,
thanh lịch, tạo cảnh quan sinh động, phù hợp với quy hoạch quảng cáo của thành phố; đồng
thời tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo, tuyên
truyền và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Thứ năm là, tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả của thể thao thành tích cao đã đạt
được trong thời gian qua. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; gắn
kết các hoạt động văn hoá thể thao với nhiệm vụ của các tổ chức hội đoàn thể; xây dựng các
CLB thể thao mũi nhọn hoạt động thực sự có hiệu quả; duy trì và nâng cao thành tích các môn
thể thao thế mạnh, phát triển các môn thể thao truyền thống như: Đua thuyền, lắc thúng, bơi
lội,...Phấn đấu đến 2015 đạt 30% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 23% số gia
đình thể thao.

- Thứ sáu là, xác định chủ thể xây dựng tuyến phố văn minh đô thị chính là nhân dân ở mỗi
địa phương; UBND phường là cấp chính quyền trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện trên cơ sở có
sự phối hợp, hướng dẫn của các phòng, ban chức năng liên quan của thành phố nhằm thực hiện
đảm bảo các tiêu chí đã đề ra. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các nguồn lực để đầu tư xây
dựng, chỉnh trang cơ sở hạ tầng trên các tuyến phố. Vận động mỗi người dân, mỗi hộ gia đình
trên các tuyến phố nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và bằng những cử chỉ, hành
động, việc làm cụ thể trong xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.

- Thứ bảy là, tiếp tục củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành văn
hóa thể thao từ thành phố đến cơ sở theo hướng chuyên môn hoá, vừa có bản lĩnh chính trị,
tâm huyết, có năng khiếu, vừa có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng
quản lý điều hành và tổ chức hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ mới.

Kính thưa các đồng chí, thưa hội nghị! Với tinh thần đoàn kết quyết tâm của toàn Đảng bộ

5/6

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh đô thị của thành
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và sự hưởng ứng đồng tình của quần chúng nhân dân, những bước đột phá của thành phố sẽ
mang lại những kết quả đáng trân trọng; xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh đô thị
sẽ góp phần làm cho đô thị Tam Kỳ nhanh chóng trở thành một thành phố Xanh – Sạch – Đẹp
và Văn minh./.
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