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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL  

ngày 17/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch 

triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch:  

“Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” 

 

Thực hiện Công văn số 759/VHCS-NSVH ngày 07/9/2022của Cục Văn hóa 

cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch ban hành kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành 

văn hóa, thể thao và du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ 

chức cán bộ”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

Thực hiện Quyết định 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17/2/2022 của Bộ 

VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của 

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và 

công tác tổ chức cán bộ”. Sở VHTTDL xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ về xây dựng môi trường văn hóa, phát triển nguồn nhân lực ngành 

VHTTDL theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của 

Đảng; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn 

của cơ quan cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt 

của cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng môi trường văn hóa cơ sở.  

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở 

a) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của 

cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, 

cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở 

thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện -mỹ 

Với mục tiêu giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc 

theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn, xây dựng các 
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thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể 

thao cơ sở. Các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực 

hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

(TDĐKXDĐSVH) gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp 

thường xuyên được kiện toàn, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính 

quyền địa phương thực hiện tốt việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện; chỉ đạo, phối 

hợp và đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với phong trào “TDĐKXDĐSVH”, 

làm cho phong trào lan tỏa, thấm sâu vào từng gia đình và toàn xã hội, tạo sự 

chuyển biến trong nhận thức và hành động, hướng tới một xã hội thực sự văn 

minh; coi trọng xây dựng gia đình văn hóa, tổ xóm, cơ quan, đơn vị văn hóa, xây 

dựng môi trường văn hóa lành mạnh.  

Kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021: Toàn tỉnh có 

109.001/127.437 (85%) gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 1.191/1462 

(81%) xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu “Xóm, tổ dân phố văn hóa”, 1.421/1.496 cơ 

quan đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn 

hóa”. 

Kết quả đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2022: Toàn tỉnh 

có  118.478/127.609 (92,8%) Gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa; 

1.382/1.462 (94,5%) Xóm, tổ dân phố đăng ký đạt danh hiệu Xóm, tổ dân phố 

văn hóa;1.469/1.484 (98,9%) Cơ quan, đơnvị, doanh nghiệp đăng ký danh hiệu 

văn hóa. 

b) Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, từng bước thu hẹp 

khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng 

miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất 

lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật 

Hoạt động nghệ thuật quần chúng tiếp tục phát triển rộng khắp, chất lượng 

ngày càng nâng cao. Các cơ sở luôn chủ động, tích cực khai thác, phát huy vai trò 

của các hạt nhân văn nghệ để xây dựng phong trào, khơi dậy và phát huy các giá 

trị nghệ thuật dân tộc, những bản sắc văn hoá độc đáo của địa phương. Xác định 

xã hội hóa các hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở là một trong những cách 

thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tạo sức lan tỏa nhanh chóng, duy trì và 

nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ. Các đội văn 

nghệ xã, phường, tổ xóm được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả. Tại các khu 

dân cư, nhân dân tự giác đóng góp kinh phí xây dựng, duy trì đội văn nghệ, dàn 

dựng tiết mục chương trình văn nghệ, dành thời gian tập luyện. Tổ chức nhiều 

buổi biểu diễn với nhiều loại hình phong phú, đặc biệt chú trọng đến các tiết mục 

dân ca, điệu múa, sử dụng nhạc cụ của các dân tộc, góp phần làm phong phú hơn 

đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc ở cơ sở; xuất hiện nhiều gia đình nghệ 

nhân dân tộc thiểu số tâm huyết, tham gia sáng tạo,  truyền dạy, biểu diễn âm nhạc 

dân tộc... Các đoàn nghệ thuật quần chúng của các huyện, thành phố tham gia các 
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kỳ hội thi, hội diễn, đặc biệt là hội thi “Hát dân ca và trình diễn trang phục dân 

tộc”, Liên hoan Hát Then - Đàn tính toàn tỉnh... 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay có 706 

Đội, Câu lạc bộ văn nghệ quần chúng. Hoạt động của các Đội văn nghệ, Câu lạc 

bộ quần chúng trong những năm qua đã được triển khai khá toàn diện trên địa 

bàn tỉnh. 10/10 huyện, thành phố đã hoạt động có hiệu quả Đội văn nghệ, Câu lạc 

bộ quần chúng, nhờ vậy đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc 

từng bước được cải thiện. Các xã có đồng bào các dân tộc sinh sống đã thành lập 

đội văn nghệ xung kích, Câu lạc bộ quần.  Phong trào nghệ thuật quần chúng, các 

câu lạc bộ sinh hoạt văn nghệ trên địa bàn tỉnh cũng mở rộng hơn về quy mô và 

chất lượng hoạt động; các đội văn nghệ quần chúng của các cơ quan, đơn vị, các 

làng, bản được hình thành ngàycàng nhiều và thường xuyên phối hợp tổ chức các 

hội thi, liên hoan và luôn chú trọng các tiết mục dân ca. Trong năm 2021 Sở 

VHTTDL đã hướng dẫn thành lập 01 đội văn nghệ tại xóm Pác Bó, xã Trường 

Hà, huyện Hà Quảng; Công tác phát triển các hội cũng được quan tâm, chú trọng 

đặc biệt là Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng, đến nay Hội đã phát 

triển được 2350 hội viên tổ chức và hoạt động nghiên cứu, sưu tầm các bài dân 

ca cổ và truyền dạy dân ca cho thế hệ trẻ góp phần thúc đẩy các hoạt động văn 

học nghệ thuật ở cơ sở, thực hiện công tác giao lưu với các địa phương trong, 

ngoài tỉnh ngày càng phát triển. 

- Công tác tổ chức các hoạt động truyền thống, giao lưu văn hoá vùng dân 

tộc thiểu số thường xuyên được tổ chức, định kỳ luân phiên tổ chức các hội thi, 

hội diễn như: Hội thi hát dân ca trình diễn trang phục dân tộc, Liên Hoan Hát Then 

đàn tính tỉnh Cao Bằng (hai năm 1 lần), Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông, Lễ hội 

Du lịch Thác Bản Giốc và Liên hoan hát Then, đàn Tính toàn tỉnh lần thứ nhất 

năm 2017; Ngày hội văn hóa dân tộc Mông...phối hợp, hỗ trợ các Sở, ban, ngành 

tổ chức các Hội thi, Hội diễn, Liên hoan tiếng hát đồng quê....Góp phần tôn vinh, 

bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để các 

nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số giao 

lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết dân tộc. 

- Hoạt động giao lưu văn hóa giữa các vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 

Hằng năm thành lập đoàn tham gia các cuộc liên hoan, hội diễn nghệ thuật khu 

vực và toàn quốc, phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội trong và ngoài tỉnh tổ 

chức như: chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc"  năm 2013 tại tỉnh 

Lạng Sơn, năm 2014 tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2015 tại tỉnh Hà Giang, năm 2016 

tại tỉnh Tuyên Quang; Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt 

Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tổ chức; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông 

Bắc lần thứ IX tại tỉnh Bắc Kạn; Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các 

dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V, tại tỉnh Tuyên Quang; Liên hoan 

hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc tại Vũng Tàu; Liên hoan Đàn, hát dân 
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ca 3 miền tại tỉnh Kiên Giang (2016); Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc 

lần thứ II tại tỉnh Hà Giang năm 2016; Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc 

lần thứ I tại tỉnh Tuyên Quang năm 2017; Năm 2018 tham gia Liên hoan hát then - 

đàn tính toàn quốc lần thứ VI tại tỉnh Hà Giang; Ngày Hội văn hóa các dân tộc 

vùng Đông Bắc tại tỉnh Vĩnh Phúc; Liên hoan hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn 

quốc tại Vũng Tàu; Liên hoan Đàn, hát dân ca 3 miền tại tỉnh Kiên Giang (2016); 

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang năm 2016; 

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ I tại tỉnh Tuyên Quang năm 

2017; Năm 2018 tham gia Liên hoan hát then - đàn tính toàn quốc lần thứ VI tại 

tỉnh Hà Giang; Ngày Hội văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc tại tỉnh Vĩnh Phúc; 

Đăng cai tổ chức và tham gia ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (đợt 1) tại 

tỉnh Cao Bằng; Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở 

đường Hồ Chí Minh và Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 19/5/1959 - 

19/5/2019; Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XII, 

tỉnh Thái Nguyên năm 2021; Tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III 

tại tỉnh Lai Châu; Tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của 

người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; Chương trình du lịch “Qua 

những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII, tỉnh Hà Giang năm 2022; Ngày hội Văn 

hóa dân tộc Dao lần thứ II năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên. 

c) Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần phát huy 

nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội; 

thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng 

môi trường văn hóa lành mạnh 

Phong trào thể dục thể thao(TDTT) quần chúng trên địa bàn tỉnh đạt được 

nhiều kết quả tích cực với số người thường xuyên tham gia tập luyện TDTT tăng 

qua các năm, hình thức tập luyện phong phú, đa dạng. Qua đó, đáp ứng nhu cầu 

thụ hưởng đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sức khỏe của nhân dân, góp 

phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh 

trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm 

nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân về vai trò, tác 

dụng của tập luyện TDTT. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn 

lực đầu tư để phát triển phong trào TDTT, nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

d) Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 

22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực 

hiện hương ước, quy ước; Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDLngày 06/8/2020 
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của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định biện pháp thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 

06/2020/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Kết quả: Đến nay toàn tỉnh có 1.462/1.462 quy ước xóm, tổ dân phố được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, đạt 100%. Các hương ước, quy ước tại các xóm 

trong quá trình thực hiện: Việc cưới được tổ chức đảm bảo đúng pháp luật, tiết 

kiệm, gìn giữ được những nét đẹp trong phong tục, tập quán của từng dân tộc, 

hạnchế nạn tảo hôn, thách cưới, đăng ký kết hôn đúng quy định. Việc tang được 

tổ, chức chu đáo, trang nghiêm, đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường và trật tự 

antoàn xã hội, tình trạng lãng phí, mê tín dị đoan và đám tang để lâu ngày giảm 

nhiều so với trước. Việc tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, đảm bảo quy 

định về vệ sinh môi trường và trật tự an toàn xã hội, tình trạng lãng phí, mê tín dị 

đoan và đám tang để lâu ngày giảm nhiều so với trước. Thực hiện tốt nếp sống văn 

minh trong lễ hội, đặt hòm công đức đúng quy định, quản lý, sử dụng đúng mục 

đích; không có hiện tượng đổi tiền lẻ tại lễ hội; công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống dân tộc cũng được phát huy có hiệu quả trong lễ hội. Các di 

tích gắn với lễ hội trên địa bàn tỉnh cũng đã được quan tâm đầu tư phục hồi, tôn 

tạo, chống xuống cấp để gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 

2. Công tác tổ chức cán bộ 

Thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Trung ương, Bộ VHTTDL, Tỉnh 

ủy,  UBND tỉnh, về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể 

chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý ngành VHTTDL. 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ngành VHTTDL theo hướng tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cụ thể: Số lượng các phòng chuyên 

môn giảm từ 09 phòng (Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức - Pháp chế, Quản lý văn 

hóa, Quản lý du lịch, Quản lý Di sản, Quản lý thể dục thể thao, Kế hoạch - Tài 

chính, Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình) xuống còn 06 phòng (Văn phòng, 

Thanh tra, Tổ chức - Pháp chế, Quản lý văn hóa và Gia đình, Quản lý du lịch, 

Quản lý thể dục thể thao).Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 

từ 09 đơn vị (Đoàn Nghệ thuật, Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Trung 

tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể 

thao, Trường Năng khiếu Nghệ thuật và Thể thao, Khu di tích Pác Bó, Trung tâm 

Thông tin xúc tiến du lịch) xuống còn 06 đơn vị(Đoàn Nghệ thuật, Bảo tàng, Thư 

viện, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch, Trung tâm đào tạo thi đấu Thể thao 

và Nghệ thuật, Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt).Các cơ quan, đơn vị 

đều có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức theo hướng 

dẫn của các Bộ, ngành; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản 

lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp đề cao vai trò, vị trí, trách nhiệm trong tham mưu 

thực hiện nhiệm vụ. 
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Cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ 

công chức, viên chức ngành VHTTDL,chủ động triển khai thực hiện các chỉ đaọ 

của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và ngành văn hóa về công tác xây dựng, phát triển 

nguồn nhân lực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành ngày càng 

được quan tâm đúng mức, tạo điều kiện cho đội ngũ công chức, viên chức tham 

gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn 

nghiệp vụ, phục vụ công việc ngày càng tốt hơn. 

III. ĐÁNH GIÁCHUNG 

Thuận lợi 

Việc triển khai thực hiện hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 

17/02/2022 của Bộ VHTTDL được tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời, có chất 

lượng góp phần nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức 

đoàn thể và quần chúng nhân; huy động được các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã 

hội, mọi tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp xây dựng môi trường văn hóa trên 

địa bàn ngày càng lành mạnh, văn minh, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện 

nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị của nhân dân được nâng cao. 

Khó khăn 

Trình độ, năng lực của đội ngũ làm công tác văn hóa thông tin ở cơ sở còn 

hạn chế và còn thiếu nên việc tham mưu thực hiện xây dựng môi trường văn hóa ở 

cơ sở hiệu quả chưa cao. 

Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho việc xây dựng môi 

trường văn hóa ở cơ sơ còn chưa đáp ứng được so với nhu cầu của thực tế. Chưa 

có nguồn vốn đầu tư, các nguồn vốn để tổ chức thực hiện được lồng ghép vào 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục 

tiêu, dựán phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên khó khăn trong việc phát 

triển các cách làm hay, mô hình điểm trong xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở. 

IV. MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐIỂM TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG 

VĂN HÓA Ở CƠ SỞ 

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng môi trường văn hóa, phát triển 

nguồn nhân lực ngành VHTTDL, trong thời gian vừa qua Sở đã thường xuyên 

triển khai các nội dung, hoạt động theo nhiệm vụ được phân công để tăng cường 

xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và hướng dẫn xây dựng các mô hình văn hóa 

ở các huyện, thành phố như:  

Xây dựng các đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ (CLB) hát dân ca, hát 

then, CLB dân ca, dân vũ, thể dục thể thao... để tăng cường hoạt động xây dựng 

văn hóa cơ sở. Trong đó có một số mô hình tiêu biểu: 

1. CLB hát then, đàn tính và hát dân ca Minh Thanh, xã Vũ Minh, 

huyện Nguyên Bình 
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CLB Hát Then - Đàn Tính và Hát dân ca Minh Thanh do nghệ nhân Đinh 

Văn Thức thành lập từ năm 2009 với 6 thành viên. Đến nay, sau hơn 13 năm thành 

lập, CLB đã phát triển trên 50 thành viên, trong đó có gần 20 em trong lứa tuổi 

học sinh tham gia. Các thành viên thuộc mọi lứa tuổi, ngành nghề nhưng đều có 

chung niềm đam mê, yêu thích hát then - đàn tính. CLB thành lập dựa trên nguyên 

tắc tự giác, đoàn kết với mục đích lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống 

của dân tộc. Từ khi thành lập, các thành viên CLB luôn nhiệt tình tham gia hội 

diễn các cấp từ địa phương đến toàn quốc, tham gia các chương trình, hoạt động 

văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện Nguyên Bình. 

2. CLB Dân vũ - Dưỡng sinh thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình 

CLB Dân vũ - Dưỡng sinh Thị trấn Tĩnh Túc được thành lập năm  2020 

gồm 91 hội viên, là những người có cùng sở thích, tự nguyện tham gia hoạt động 

văn nghệ, thể dục, thể thao và hoạt động theo hướng tự quản, tự chịu trách nhiệm. 

CLB Dân vũ - Dưỡng sinh ra đời xuất phát từ nhu cầu thực tế của Nhân dân trên 

địa bàn thị trấn, nhằm bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống, giữ gìn, phát 

huy bản sắc văn hoá các dân tộc tạo sân chơi lành mạnh, giúp chị em phụ nữ được 

giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu của bản thân; trao đổi kinh nghiệm duy trì 

sức khỏe để sống vui - sống khỏe - sống có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời 

là môi trường để Nhân dân rèn luyện sức khỏe, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển 

phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương. 

Ngoài ra còn một số mô hình CLB ở các huyện, thành phố như: Thành phố 

Cao Bằng có CLB Văn hóa - Thể thao Hội người cao tuổi thành phố (có chi hội tại 

hầu hết xã/phường), CLB Thơ ca thành phố, CLB Khiêu vũ - Thể thao, CLB ca 

múa nhạc Hoa đỏ….; Huyện Bảo lạc có CLB Hát then, đàn tính tổ dân phố 6, thị 

trấn Bảo Lạc, CLB Hát then, đàn tính xóm Bản Chuồng xã Xuân Trường, CLB 

dân ca dân tộc Mông xóm Khau Ho xã Sơn Lập, CLB dân vũ thị trấn Bảo Lạc, 

CLB dân ca xóm Bản Ỏ xã Đình Phùng…..; Huyện Thạch An có CLB dân vũ Thị 

trấn Đông Khê, CLB Bảo tồn các làn điệu dân ca xã Vân Trình… 

III. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH 

VĂN HÓA Ở CƠ SỞ 

1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thành lập các loại hình CLB, tổ chức các 

hoạt động phù hợp với các tổ chức đoàn thể khối, xóm, tổ dân phố với từng nhóm 

đối tượng, lứa tuổi. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tránh sự 

nhàm chán, tạo sự mới mẻ hấp dẫn, thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia. 

2. Quan tâm tổ chức các hoạt động sinh hoạt cho đoàn viên thanh niên và 

các cháu thiếu niên. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân mở các lớp dạy năng khiếu 

(thể thao, nhảy, đàn tính, hát dân ca,…) 

3. Đẩy mạnh sự phối hợp liên ngành trong triển khai, thực hiện phong trào 

“TDĐKXDĐSVH”. Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần 

phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và 
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xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây 

dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 

4. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các CLB, đội 

văn nghệ duy trì hoạt động. Tăng cường công tác xã hội hóa trong xây dựng môi 

trường văn hóa cơ sở. 

5. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. 

6. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành đủ phẩm chất, 

năng lực. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với 

yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 299/QĐ-

BVHTTDL ngày 17/02/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế 

hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch: 

“Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng./. 

  
Nơi nhận: 

- Cục Văn hóa cơ sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLVH&GĐ; 

- Lưu: VT, TCPC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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