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NGH! QUYET
CTIJA BAN CHAP HANH DANG BO TINH K}IIOA xi
v xây dijng van hoá và con ngiroi BMig Tháp
nghia tInh, nàng dng, sang to

ChuvO .......................
Thôi gian qua, xay dimg vAn hoá, con nguâi Dng Tháp thrçic các cp

uS',

chinh quyn, các t chirc chInh trj - xa hci và nhân dan trong Tinh quan tam thixc
hien. Nh4n thüc, trách nhiém cüa h thng chInh tn vã nhân dan v xây dung, phát
trin vAn hoá, con nguO'i du'çic nâng Len. Các muc tiéu, nhiem v'i xây dvng vAn hoá,
con ngtx&i Dng Tháp dat nhiu két qua tIch crc. H thông thit ché vAn hoá t&ng
buOc duç'c quan tam dAu tu. Xây drng mOi tru&ng vAn hoá duct xem trçng. Giá ftj
vAn hoá truyn thng cüa gia dInh ducic quan tam gin giü, phát huy, vó'i nhiàu cách
lAm thit thyc, hieu quA. Các hInh thüt ton vinh phm chit t& dçp cüa con nguôi
Dng Tháp du&c duy tn, mo' rQng, lan toA. CAc di sAn vAn hoá, di tIch ljch so' duoc
du tu bAo tErn, nghién co'u, quAng bá; cac l hôi dan gian ducvc phuc h&, quAn 15'
vA phát trin.
Tuy nhiên, nhan thüc cüa môt sS cp uS', chmnh quyn v vAn hoá chua dy dü,
chua dAt vAn hoá ngang hang vo'i chinh trj, kinh t, xA hQi. Tinh trang üng xCr kern
vAn hoá trong cong sO', truông hoc, cOng dng dan cii', gia dinh vn con

xay ra; t
nan xã hQi cO chiu huOng tAng. H thng thiát ch vAn hoá chua duct Stu dng
bô, phuang thüc hoat dng chm di mó'i. COng tác bAo tn, phát huy giá trj di sAn
vAn hoá chua tuong xüng vói tim nAng, giá trj. Giâi thieu, quAng bA vAn hoá, con
nguOi D6ng Tháp cOn mOt s mt han ch. Thuc hien np s6ng vAn minh trong viec
cuoi, viec tang va 1 hôi môt s noi chin nghiêm. Viêc thy dung va thuc hien cAc
quy ch, quy uâc vAn hoá cOng dEng, vAn hoA cong sO', gia dInh vAn hoá cO nai, có
lüc chua thvc cht. Vai trO cUa nhan dan, cQng dng dan cu tham gia xAy di,rng vA
phát trin van hoá, con nguO'i chua duccc phát huy thing murc. Viêc sang the, giâi
thieu, quAng ba cac tAc phm vAn hçc, ngh thut Co giá trj v hr tuàng, ngh thuât
chua nhiu.
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I- QUAN DIEM, MUC TIEU
1. Quan dim
Xây dirng van hoá và con ngudi Dng Tháp vüa là miic tiêu, vixa là dng lvc
d phàt trik kinh th - xà hi, th6ng nht trong da dng, k thüa, phát buy các giá trj
van hoá truyn thng dan tc và mang bàn sic, dc trung Dng Tháp.
Xây dimg môi truông van hoá lành manh, tao diu kien d phát tri&i toàn dien
và phát huy phAm chAt "nghia tInh, näng dng, sang tao" cña con nguM Dng Tháp,
nhãt là the h trê.
Giào diic và phãt huy truyn thng ljch sü, vAn hoá Dtrng Tháp trén nn tang
giá trj cüa vAn hoà Viet Nam; qua do, hInh thành dao düc, nhân cãch, tInh tr tin, tv
tryng, tir lçrc, nuôi throng và phàt huy tinh thn "Ty' hào cong dan Ddt Sen h3ng".
2. Miic tiêu
- Xây drng h giá trj van hoá Dèrng Tháp dira trên nn tang h giá trj vAn boa
Viet Nam.
- Xây dijng môi tnx&ng vAn boa lành manh trong tAt cà các linE vrc cUa d&i
song xA hi.
- Xây dijng chuAn mrc con ngui Dng Tháp phát trin toàn dien, "nghia tInh,
nAng dng, sang tao", huàng dn Chân - Thien - M vói các chuAn m'rc dac tnmg
cüa con ngi.räi Viet Nam.
II- NllIM Vij VA GIAI PHAP
1. Tang cir&ng si lanh d4o cüa Bang, dAy mnh cong tác tuyên truyM,
dãng viên và các tAng ló'p nhân dan
quail trit, nâng cao nhn thfrc cho can b,
v vj trI, vai trb cüa van hoá, con ngtrbi Dng Tháp
Các cAp u tAng cixông lAnE dao, chi dao dAy manh cong tác tuyên truyn, nãng
cao nhân thüc trong h thong chInE tn và toàn xà hOi ye vj trI, vai trô quan tryng cUa
vAn boa, con nguti d6i vOi phát trin kinh t - xã hi. Xàc djnh rO xây drng và phát
triAn vAn hoá, con nguO'i Dng Tháp là nhiem vi quan tryng, thu&ng xuyën cüa cã
h th6ng chInh trj trén dja bàn TinE
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Các co' quan, ban, ngành, dia phuong da dng hoá các hmnh thüc tuyên truyên,
ph bik kin thüc lich sà, vAn hoá, con ngu'&i Dng Tháp cho can b, cong chfrc,
vién chU'c, ngithi lao d4ng d mi ngithi là mt tuyén truyn viên, gi&i thiu, quáng
bá v giá trj ljch scr, vAn hoá, con ngithi Dng Tháp.
Nâng cao vai trà cüa Mat trn T quc và các t chüc chinE trj - xA hi, các hi
quAn chüng, các co' quan thông tin dai chüng trong tuyën tmyn, ph bin rng rãi
kMn thfrc ljch sü - vAn hoá Dng Tháp cho doAn viên, hôi vién và nhân dan.
Phát huy vai trô lam chü cña nhan dan trong xây dmg va hu&ng th%J dâi song
vAn hoá. Nâng cao thfrc và kin thüc bào v, bão tn và phát huy các giá trj vAn
hoA, di san vAn hoá, di tIch ljch sà cho he thng chinh trj va ngu&i dan.
2. Nâng cao hiu ltrc, hiu qua quãn 1 cüa NM nut v xây drng, phát
trin van hoá, con ngtrôi fJing Tháp dáp frng yêu cu phát triM kinh t - xâ hi
HInh thành các ccc ch, chInh sách, giài pháp tAng cix&ng ngun lye cho phát
trin vAn hoá. flu tiOn nguôn lye cho cOng tác bAo tErn, thüc dAy quáng bá vAn hoá
truyM thting. Khuyn khIch, dng vién doanh nghip xây dyng vA phát triM các
thucing hiu san phAm có uy tin, chAt luqng, mang dac tru'ng vAn boa, con ngi.thi
fMng Tháp.
Tirng butc khc phic sy chênh lech v trinh d, sy hu&ng tht d&i sng vAn hoá
gifra nOng thOn va thAnh thi. Phát huy vai trô cüa nguäi dan trong vic ngAn chn sy
xung cAp v dao due, M sng, tiéu eye và các t nan xA hQi.
3. Xây dng môi trtrông van hoá lãnh m4nh trong các Jinh viyc cüa d&i
sng kinh t, chInh trj, xA hi
Xây dyng môi trtthng vAn hoá cOng sà lành manE, dan chü, doân kt, nhAn vAn.
NgAn chàn, dAy lüi bênh quan lieu, be phái, mAt doân k&, chü nghla cá nhãn, ccy hOi
vá thçrc dyng. Xãy dyng vAn boa trong Dáng thông qua viêc dAy manh hçc tp và
lam theo P1 tuàng, dan dIrc, phong cách ll ChI Minh; cOng tác xây dung và chinh
dn Dàng, h tMng chInh trj. Chü tr9ng xây dkrng chInh quyM kiM tao, than thin,
cAu thj, minh bach, phuc vu nhãn dan. Hmnh thành chuAn mgc vAn boa trong lAnh
dao, quán 1, phát huy vai trô nêu guong cüa can bQ, dãng vién, nhAt là can bo lAnh
dao chü ch6t các cAp, can bO lAnh dao 11th vyc giAo dyc, y th, vAn hoc, ngh thuât.
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Nâng cao van hoá doanh nghip, doanh nhân và trong san xuAt, kinh doanh.
Phát huy tinh thn khâi nghip, tao s%r khác bi@ và có nhikng djnh huàng chin lugc,
giá trj van hoá trong môi tru&ng lam vic, di ngfl nhân viên nãng dng, sang tao,
üng xü van hoá. HInh thành dOl ngfl doanh nhân giOi, kinh doanh dung pháp lut, cO
dao dirc, trãch nhim vo'i c'ng dng và xa hOi, hu&ng dn hi nhp, phát triên lành
manE, bn vttng.
Tip tuc thrc hin mvc tiêu xay drng gia dinh no Am, tin bO, bait phüc, van
minh, là nn tang, nai hInh thành, nuOi du&ng giáo diic nhân cách, van hoá cho con
ng.thi. Nhân rng càc mô hInh gia dInh tiéu bik, có nM np; thAt cht tInh lang,
nghia xóm. Tao 1p môi tru&ng van boa hçc duäng thçrc sr là môi truông van hoá
giáo dc, rên luyn con ngithi cO tn thüc, có nhân cách, phAm chAt dao düc, Mi sng
van boa. Hinh thành môi tru&ng van hoá xA hQi lành manh, dè'i sng van hoá van
minh, doàn k&, nghia tmnh. DAu tranh loai Ut càc san phAm van hoá dc hai, cac
hành vi tnyn bá tu Wông sai trái, Mi s6ng thçrc dyng, trái thuAn phong m' tvc.
Phãt buy càc nhân tó tIch crc, nhân van trong các ton giáo, tin nguOng, tao diu
kin hoat dng dung ton chi, m'ic dIch, dung pháp lu@, gAn bó vói cong dng dan
cit Phê phán và ngän chn các blk hin tiëu circ, me tin dj doan, trái thuAn phong,
m9 ttc, gay mat an ninh trt

tij,

vi pham pháp 1ut.

4. Xây dy'ng con ngtrM Dung Tháp phát triM toàn din, "nghia tInh, náng
dQng, sang to", gn kt hal hoà gifra giá tn truyM thong và giá tn hin di
Xây d'jng con ngirôi D6ng Tháp, nhAt là th h tré phát trin toàn din, v&i các
phAm chAt tht dçp cüa con ngu?iii Viêt Nam yêu nuOc, nhân ái, trách nhim, k$' luat,
trung thuc, doàn k&, c&n cü, có khat vyng, bàn linh, süc khoê và drn net nghia tmnh,
nang dong, sang tao; gAn vol các giá trj mang bàn sAc vüng dAt sen hung nhu thuAn
khiêt, bn bi, n lirc vuqt khó, khát vng wan len, tinh thAn sé chia, hithng thi4n.
Phát huy các phâm chat "nghia tInh, nàng dng, sang tao" cüa con nguôi Dng Tháp
t'~ trong gia dInE dn ben ngoài xà hi. Nãng cao hiu qua cUa vic xây dçmg gia
dlnh van hoá, khóm, Ap van hoá, cong so van hoá, tru&ng hçc van hoá, doanh nghip
vAn hoá. Chü trpng xãy dirng yu t nghta tInh, dao 1 "uérng nuOc, nhO nguèm", "dn
an, dáp nghia" vA "tutxng than, tuang ái" giüa nguäi than trong gia dInh, gitta hang
xóm, lAng ging, giti'a dèng chI, dung nghip, lam cho tmnh nguii duçic phAt buy,
mi ngithi tkr giác h trq, giñp dä nhau trong khó khan, hoan nan.
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Phát huy tInh nàng dng, sang tao trong moi 111Th VJIC, m91 ngành, m9i cap, mi
ngu&i, nhAt là th he tré. Xây dung dôi ngfl can bô, cong chüc, viên ch&c tn tuy,
gucing mu, dam nghi, dam lam, dam chju trách nhiêm"; lye luang cong nhân luOn
?f

cai tin, nâng cao nàng sut, chit Iuvng cOng viêc; nguôi nOng dan bit áp dyng khoa
hoc - cong ngh, nm bt nhu cu thi tnr&ng d san xut ra nhftng san phm có chAt
lu'cing, có giá trj; cac doanh nghiêp, co sà san xuAt, kinh doanh chü dng cái tin
cOng ngh, phuong that san xuAt, kiub doanh dáp üng nhu cu cüa thj truông, thIch
iLrng t& vOi sy thay di cüa xã hi.
DinE huOng, tuyén truyn d m& nguô'i dan Dng Tháp luOn ' that ty hçc tip,
ty rên 1uyn d tr& thành nguôi có trách nhim, ty tOn, ty trong, ty hào, sng có Ich
cho bàn than, gia dlnh, xä hi, cho qué hucing, dAt nutc dáp üng yéu cAu hi nhp
quôc té.
5. Nãng cao cht Itrçrng, hiu qua các hot dng van hoá, van hQc, ngh
thut; bão tan và phát huy di san, di tIch Ijch su', van hoá, thit ch van hoá
Phát trin va nãng cao chAt luçrng phong trào "Toàn dan doàn kt xây dijng dôi
sng van hoa!t, cut5c vn dng "Toàn dan doân kt xây dyng nOng thôn mOi, do thj
van minh". Phát huy hiu qua hoat ctng cüa h thng thi& ch van hoá. Tang ciz&ng
hoat ding cüa h th6ng thu viên cong dèng, timg buOc dAu Ui, khai thác hiu qua h
théng thu vin din tfr và phát trin van hoá d9c trên dja bàn Tinh
Tip tic gia tang giá trj hinh taçing biu trung cña hoa Sen trong các hoat dng
kinh t, chInh trj, xà hi cüa Tinh, khAng djnh là hInh ânh djnh vj riêng có cüa Dng
Tháp trong tam tn cüa ngithi dan Vit Nam, be ban quôc té.
Bào tern, phát huy giá tn di san van hoá, di tIch ljch sü, van hoá, giá trj di san
van hoá phi v th ngh thuât D&n ca tài tfr Nam bØ, Ha Dng Tháp dê phát tniên
du ljch, nâng cao hinh ánh tinh Dng Tháp.
Dôi mOi ni dung, phucing thrc hoat dØng cüa Ht5i Lien hiep Van hpc ngh
thut Tinh, nftng cao tInh chuyén nghip. Co co ch khuyn khIch dOng dào van,
ngh sT tham gia sang tác, sang tao nhiu tác phâm cO giá trj ye Ui hang, ngh thuât,
xây dyng nhân céch, 1i sng van hoá con nga&i Dng Tháp. Nâng cao chat lacing
cong tác nghiên ciru 1 1un, phé binh van h90, ngh thut và giãi thuàng Van hyc
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Ngh thut Nguyn Quang Diêu. Giôi thiu, quãng bá rng rãi các tác phm van
hoc, nghé thu@ có cht lugng dáp irng nhu cu huông thy van hoá, van ngh ngày
càng cao cüa nhan dan. Phát trin sau rng van hpc, ngh thu@ quân chüng.
DÀy manh xã hi hoá, da dng hoá các hinh thrc dÀu tu cho hoat dng van hoá,
ngh thut, các cong trInh van hoá, th thao, vui choi giâi tn. Co co ch& chjnh sách
phü hçip d dÀu tu co so h tAng, thiét the vAn hoá, dào tao ngun nhân 1irc, quâng
bá vAn hoá, ngh thuât, thinng hiu vAn hoá vã con ngu&i Dng Tháp. Khuyk khIch
phát triên các thit the vAn hoá co sO ngoài cOng lip.
6. }Jão to, bM du&ng ngun nhãn bye van hoá, ng tht4t, the thao dáp
frng yêu cu xây dyng van hoá và eon ngtrM Bong Tháp nghia tmnh, nàng dng,
A A

sang t40 va hqi nhp quoc te
Tirng buOc dào tao, bi duâng và xây dyng ngun nhân 1?c ngành van hoá,
nghê thuat, th thao. Thpt hiên dung quy djnh ye cong tác tuyn dyng, quy hoach,
dào tao, bii dizâng, b fri dt5i ngU cong ch,irc, viên chuc lam COng tác vAn hoá, nghê
thut, th thao phü hgp vOi nAng lirc chuyên môn, vj frI vic lam, tao diu kin phát
huy nAng lirc, sO truOng cOng the.
Nâng cao hiu qua hoat &5ng cüa Trung tam VAn hoá - Ngh thu@ Tinh. Phát
huy kinh nghim cüa các ngh si, ngh nhân, nguOi Co thành tIch cao trong linh VVC
vAn hoá, ngh thu@, th thao d dâo tao, b'i ththng di ngü k thüa. MO rng hcip
tác dao tao, bi duO'ng can b, cong chuc, viên chfrc lam cong S quãn 1t vAn hoá.
Quan tam dào tao, bi duong và cO the d, chInh sách dAi ng di vOi vAn ngh si,
ngh nhân tham gia giäng day, dào tao các mon ngh thu3t de thu. Dào tao tHnh dO
ngoai ngU cho can bO, cOng ChÜC, viên chut lAm cOng tác quAn 1St vAn hoá, dáp üng
yêu câu xây drng vAn hoá vA COfl nguOi Dng Tháp nOi chung vA hOi nhp quc té.
Tang cuOng hqp tác qutc t v vAn hoá thông qua các hoat dng ngoai giao,
hcrp the dAo tao, giao hru vAn hoá, du ljch, tham gia các chucing trInh, dy an ye phát
huy giá trj vAn hoá vOi mt5t s nuOc.
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III- TO CHIIYC Till/C HIN
1. Các huyn u, thanh ui', dâng u' trçrc thuôc Dâng bQ Tinh, ban can sir dáng,
dâng doân Iãnh dao, cM dao trin khai, quán trit và cI th hoá thvc hien Nghj quyt.
Thutng xuyén kMm tra, giám sat vâ so 1cM dánh giá vic thvc hin, kjp thôi diu
chinh the nhiem vv, giái pháp phü hcxp vOl tinh hinh thtre t&
2. Bang doân Hôi dng nhân dan Tinh IAnh d?o Hi dng nhân dan Tinh can
Ngh quyM nay, ban hãnh chInh sách theo quy djnh pháp 1ut vã giám sat viec tã
chat thuc hién.
cfr

3. Ban can sr dáng U5' ban nhân dan Tinh lãnh dao U' ban nhân dan Tinh xây
dçrng k hoach trMn khai thvc hin Nghj quyM; rà soát, sfra dM, b sung eác eq ch,
chInh sách thçc hin Nghj quyt.
4. Bang doân U ban Mt tr.n Tt qu6c và các tA chat chInh trj - xã hôi Tinh,
Ban Thu&ng vi Doàn Thanh nién Cong san HA ChI Minh Tinh theo chüc näng,
nhim vi, xây dcmg k hoach thvc hiên Nghj quy&.
5. Giao Ban Thu&ng vu Tinh u Iãnh dao, chi dao triên khai, quán triet, cg the
hoá; thutng xuyên kim tra, giám sat, so k&, dánh giá kM qua th?c hin Ngh quyét,
djnh k5' hang näm báo cáo Ban Chp hânh Bang bQ Tinh
No'i than:
- Ban BI thu Trung uong Dâng (bao cáo),
- U' ban KMm tra Trung uong,
Ban Dan v6n Trung uong,
- Ban To chüe Trung uo'ng,
- Van phông Trung irong Dãng,
- Vij Dja phirong II, Van phóng Trung hang Dâng,
- Ccx quan Thi.rOng trire Ban Dan vn Trung uong
ti Thành pho Ho CM Mmli (T78),
- Các d6ng chi Tinh u5' vién,
- Cáe ban can sij dáng, däng doàn,
- Các ban và ccx quan cUa Tinh us',
- Các sä, ban, ngành Tinh,
- Các huyn us', thành us', dáng u5 true thuoc Dáng bô TIIIh,
- Lu'u Van phOng TiLt u$' + PTH + PKT-XH (L).
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