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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới 

 

I. PHẦN MỞ ĐẦU 

 Thành phố Nha Trang nằm ở vị trí trung tâm tỉnh Khánh Hòa. Phía bắc 

giáp huyện Ninh Hòa, Thành phố Nha Trang có tổng diện tích đất tự nhiên 

là 252,6km2, phía nam giáp thành phố Cam Ranh, phía tây giáp huyện Diên 

Khánh, phía đông tiếp giáp với biển; với 27 đơn vị hành chính cơ sở: 19 phường 

và 08 xã với dân số 417.474 người ( số liệu 31/12/2016).  

Nha Trang có nhiều lợi thế về địa lý, thuận tiện về đường bộ, đường sắt, 

đường hàng không, đường biển trong nước và quốc tế, là cửa ngõ Nam Trung bộ 

và Tây Nguyên nên Nha Trang có nhiều điều kiện mở rộng quan hệ giao lưu và 

phát triển. 

Nha Trang có nhiều trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, các 

trường Cao đẳng, trường dạy nghề, các trung tâm triển khai các tiến bộ kỹ thuật 

chuyên ngành tương đối đồng bộ. Chính vì vậy thành phố Nha Trang đã trở 

thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Khánh hòa 

và của vùng Nam Trung Bộ. 

Đến cuối năm 2016, thành phố Nha Trang có 06/08 xã hoàn thành Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới. 

Nhìn chung, qua các năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới, 

bộ mặt nông thôn ở 8 xã hiện nay đã có sự thay đổi rõ rệt: Hệ thống giao thông, 

điện, trường học, trạm y tế... được đầu tư toàn diện, cơ cấu kinh tế và các hình thức 

tổ chức sản xuất phát triển phù hợp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân 

ngày càng được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị 

được tăng cường, an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong đó, 

về xây dựng thiết chế văn hóa- thể thao trên địa bàn thành phố trong những năm 

qua như sau: 

a)  Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã: 

+ Hiện tại, thành phố Nha Trang có 6/8 xã có Trung tâm Văn hóa – Thể 

thao được xây dựng theo Đề án Nông thôn mới, có quyết định thành lập và phê 
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duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của UBND thành phố theo đúng quy định 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

+ 02 xã chưa có Trung tâm Văn hóa – Thể thao là xã Vĩnh Lương và Vĩnh 

Thái. 

b)  Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn: 

+ 06 xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, 

Phước Đồng có tất cả 51 thôn, trong đó có 02 thôn Xuân Sơn và Đồng Nhơn của xã 

Vĩnh Trung nằm trong vùng quy hoạch di dời dân đã được tỉnh đồng ý không xây 

dựng nhà văn hóa thôn, còn lại 49 thôn đều đảm bảo 100% thôn có nhà văn hóa thôn 

hoặc liên thôn. Trong đó có 33 thiết chế được xây dựng độc lập cho 43 thôn, 6 thôn 

sử dụng chung thiết chế với Trung tâm xã hoặc Hội trường UBND xã. 

+ 02 xã Vĩnh Lương và Vĩnh Thái chưa xây dựng Nhà Văn hóa – Khu 

Thể thao thôn. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 6 VÀ 16 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 

+ UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 

30/8/2012 về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Nha 

Trang giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; đồng thời 

phê duyệt 08 Đề án xây dựng nông thôn mới của 08 xã trên địa bàn thành phố 

Nha Trang;  Kế hoạch số 3678/UBND-KT ngày 10/8/2012 về việc tuyên truyền 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015 

và Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Nha 

Trang giai đoạn 2011 – 2015 và Kế hoạch số 2572/UBND-VHTT, ngày 

04/6/2012 của UBND thành phố Nha Trang về việc thực hiện phong trào Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2012 – 2015, định hướng 

2020. 

2. Về thực hiện tiêu chí số 6 

- Đã phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu UBND thành phố ban hành 

Quyết định thành lập và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động cho 06 Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung, Vĩnh Phương, 

Vĩnh Thạnh, Phước Đồng. 

- Kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố 

giải quyết và kiến nghị UBND tỉnh những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện 

tiêu chí 6. 

3. Về thực hiện tiêu chí số 16 

- Công tác bình xét gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang 

ngày càng đi sâu vào chất lượng, thực hiện theo đúng quy định của Bộ Văn hóa, 
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Thể thao và Du lịch; những nội dung được chú ý khi bình xét gia đình văn hóa là 

việc chấp hành các quy định của pháp luật nhất là các quy định về an toàn giao 

thông, vệ sinh môi trường, gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội, gia đình 

hòa thuận, không có bạo lực trong gia đình, tham gia sinh hoạt thôn và tương trợ 

cộng đồng. Việc công bố hộ đạt và hộ không đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở thôn và cấp giấy chứng nhận Giấy công nhận 

gia đình văn hóa 3 năm liên tục có tác dụng góp phần giáo dục, nâng cao ý thức 

xây dựng gia đình văn hóa của từng hộ gia đình.  

- Tỉ lệ gia đình đăng ký gia đình văn hóa và hộ gia đình được xét đạt danh 

hiệu gia đình văn hóa hàng năm đều được nâng lên, gắn với chất lượng gia đình 

văn hóa ngày càng cao. 

- Đến nay, đã có 66/66 thôn tổ chức phát động xây dựng thôn văn hóa. Quy 

ước thôn văn hóa được thường xuyên nhắc nhở trong sinh hoạt thôn và sinh hoạt 

các câu lạc bộ để nhân dân thực hiện; những vi phạm cũng được đưa ra nhắc nhở 

và đưa vào bình xét GĐVH cuối năm, nhờ vậy mức độ tự giác thực hiện Quy ước 

được nâng lên. 

- Trong thực hiện các tiêu chí của phong trào, các thôn văn hóa tập trung 

vào thực hiện các tiêu chí như: giúp nhau giảm hộ nghèo theo chuẩn mới, phát 

triển sản xuất, ổn định cuộc sống, hoàn thành các chỉ tiêu, nghĩa vụ Nhà nước, giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không để xẩy ra các vụ trọng án, 

không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, thực hiện Quy chế nếp sống văn minh 

đô thị... Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng ngày càng 

phát triển mạnh mẽ ở nhiều xã, phường góp phần đáng kể vào công tác nâng cao 

đời sồng tinh thần cho nhân dân tại các thôn, tổ dân phố văn hóa. Công tác xã hội 

hóa xây dựng các thiết chế - văn hóa, thể dục, thể thao được tiếp tục phát động và 

hưởng ứng của nhân dân.  

4. Thuận lợi 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới được chú trọng, nguồn lực cho lĩnh vực này được 

tăng cường, người dân quan tâm hưởng ứng theo hướng tích cực. 

5. Khó khăn 

- Kinh phí hoạt động thường xuyên, phụ cấp cho Ban Chủ nhiệm chưa được 

hướng dẫn cụ thể, hiện nay chưa có đơn vị nào được bố trí kinh phí hoạt động. 

 - Một số Trung tâm nằm ở vị trí không thuận lợi nên người dân ngại xa 

không đến tham gia (Vĩnh Ngọc, Phước Đồng). Chưa có hướng dẫn cụ thể về 

hoạt động chuyên môn của cấp tỉnh. 
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6. Đề xuất giải pháp trong việc thực hiện tiêu chí của địa phƣơng 

a) Đối với tiêu chí số 6 

- Kiện toàn lại Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã và Nhà 

Văn hóa – Khu thể thao thôn, lựa chọn người có năng khiếu, nhiệt tình, có năng 

lực tổ chức để nâng cáo chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể 

thao xã và Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn. 

- Thành lập các Câu lạc bộ hoạt động trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao xã và Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn như: CLB Người cao tuổi; 

CLB ông bà cháu; CLB dưỡng sinh; CLB Erobic, CLB văn hóa – văn nghệ… 

- Thực hiện cơ chế khoán kinh phí hỗ trợ phụ cấp cho những người tham 

gia quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao 

xã và Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn theo từng nội dung hoạt động cụ thể. 

- Đề nghị cấp kinh phí hoạt động ban đầu cho các Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao xã và các Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn trên địa bàn thành phố. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 

1.Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các 

phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội về vai trò, 

nhiệm vụ quan trọng của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện nhiệm vụ phát 

triển văn hóa trong giai đoạn mới; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phong trào 

ngày càng phát triển và phát huy hiệu quả. 

- Đưa phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào Nghị quyết của các cấp ủy 

Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

- Chỉ đạo, phối hợp với các các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, các 

đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và UBND các xã, phường, các Ban vận 

động ở thôn, tổ dân phố tập trung chỉ đạo bằng các biện pháp cụ thể, thiết thực 

để xây dựng các thôn, tổ dân phố văn hóa khi được công nhận danh hiệu phải 

đảm bảo không xảy ra án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm 

trọng, không có tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán, chất thải, rác 

thải được thu gom và xử lý theo quy định và không để xảy ra trường hợp xây 

dựng công trình, nhà ở trái phép. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp trên cơ sở thực 

hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công, phân nhiệm giữa các cơ 

quan thành viên, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chỉ 

đạo, gắn với việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức 

thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong việc hướng dẫn và phối hợp các địa 
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phương triển khai thực hiện phong trào theo các nội dung được phân công. 

- Kiện toàn về tổ chức, hoạt động và đảm bảo điều kiện cho Ban Chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp hoạt động 

thường xuyên, hiệu quả. 

IV. SỐ LIỆU THỐNG KÊ 

Biểu số 1: 

Huyện, 

thị xã, 

thành 

phố 

Số xã 

đạt 

chuẩn 

nông 

thôn 

mới 

Số xã 

đạt 

chuẩn 

văn 

hóa 

nông 

thôn 

mới 

     Gia đình văn hóa (hộ) Thôn văn 

hóa 

Ngân sách đầu tư 

(triệu đồng) 

Kinh 

phí 

xã 

hội 

hóa 

        2009 2017 2009 2017 Tỉnh Huyệ

n 

xã  

Thành 

phố 

Nha 

Trang 

6/8 00 14.640/15.864 21.691/23.132 15/45 59/66  63 tỷ 11 

tỷ 

 

Biểu số 2: 

 

Tổng số 

Trung 

tâm 

Văn hóa 

– Thể 

thao xã 

Số 

Trung 

tâm 

Văn hóa 

– Thể 

thao xã 

đạt 

chuẩn 

Tổng số 

Nhà văn 

hóa – 

Khu thể 

thao 

thôn 

Số nhà 

văn hóa 

– Khu 

thể thao 

thôn đạt 

chuẩn 

Số 

người 

tham 

gia hoạt 

động 

văn 

nghệ, 

câu lạc 

bộ 

Số 

người 

tham 

gia tập 

luyện 

thể dục 

thể thao 

thường 

xuyên 

Số 

lượng 

CLB 

văn hóa 

văn 

nghệ 

  Số 

lượng 

CLB 

TDTT 

    06     06 33 33    5.000 36.129    33 93 
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng 

nông thôn mới của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa và Thể thao (b/c); 

- UBND thành phố  (VBĐT)(b/c); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Chi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ BAN TRỰC 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG PHÒNG VH & TT 

                  Đinh Văn Cƣờng 
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