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CHỈ THỊ
tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng
trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa
và phát triển toàn diện con ng ười Bến Tre
________
Qua 02 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 36 -CTr/TU
của Tỉnh ủy về cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững đất nước” , tỉnh ta đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần vào sự
phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của dân tộc và địa phương. Nhận thức của các cấp ủy, cán bộ,
đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với lĩnh vực văn hóa có bước phát triển.
Môi trường văn hóa được quan tâm đồng bộ từ gia đình đến nhà trường, xã hội;
kết hợp giữa xây dựng, đề cao gương người tốt và phê phán, chống các biểu hiện
tiêu cực. Di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được giữ gìn, bảo tồn, đầu tư tôn tạo
và ngày càng phát huy các giá trị. Hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì,
phát triển đúng định hướng , bảo tồn bản sắc và phù hợp với xã hội đương đại;
hình thành nhiều lễ hội mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn đời sống, được người dân
quan tâm và tham gia ngày càng tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ” tiếp tục tạo nên những kết quả tích cực . Các hoạt động
sáng tác, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, được quan tâm, có tiến bộ, góp phần xây
dựng con người và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Tuy nhiên, do tác động của mặt trái cơ chế thị trường , một số giá trị đạo
đức tốt đẹp của dân tộc, của địa phương có nguy cơ bị xoáy mòn; quan hệ gia
đình, tình làng nghĩa xóm dễ rạn nứt; mâu thuẫn, khiếu kiện dễ phát sinh; sự
gương mẫu của cán bộ , đảng viên, đạo đức, kỷ cương, ý thức chấp hành pháp
luật trong một bộ phận cán bộ và nhân dân có biểu hiện sa sút; lối sống thờ ơ, vô
cảm, làm ăn gian dối bộc lộ thành xu hướng. Một số cấp ủy chưa thực sự quan
tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, đầu tư cho sự nghiệp phát tr iển văn hóa, xây
dựng con người ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
nhiều nơi còn nặng về hình thức, các tiêu chí văn hóa bị giảm sút chậm được
củng cố ; các hoạt động văn học, nghệ thuật chưa gây ấn tượng sâu sắc đến tình
cảm công chúng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế
thiếu sót trong thời gian qua; đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X Đảng
bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và
đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:
1. Tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành
động số 36-CTr/TU ngày 14/8/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung
ương 9 khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước ; khắc phục cho được những hạn
chế, yếu kém trong thời gian qua, tiếp tục đề ra những việc làm cụ thể nhằm
khôi phục, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc , xây dựng
con người Bến Tre phát triển toàn diện , đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của
đất nước và của tỉnh nhà; trong đó, chú trọng giáo dục đạo làm người, đề cao
truyền thống yêu nước, thương dân, hiếu học, tuyên truyền vận động thực hiện
và vinh danh, giới thiệu, nhân rộng gương người tốt, điển hình, mô hình tiên tiến
trong thực hiện các chuẩn mực xây dựng con người Bến Tre, xây dựng môi
trường văn hóa lành mạnh thông qua các kênh thông tin đại chúng , các buổi sinh
hoạt đoàn thể, các nhóm đối tượng, ở khu dân cư, trong các loại hình văn hóa
nghệ thuật, trong “Học tập và làm the o tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và
trong phong trào thi đua“Đồng khởi mới”.
2. Xây dựng con người Bến Tre có tình yêu đất nước, yêu quê hương, yêu
con người, yêu thiên nhiên, yêu lao động; có đạo đức và lối sống tốt : trọng nghĩa,
trọng tình, trọng chữ tín; tự tin, tự lập, tự giá c; cầu thị, cầu tiến, hướng thiện;
trung thực , đoàn kết, cần cù, sá ng tạo; có kỹ năng sống, sức khỏe và tinh thần làm
việc tốt.
- Xây dựng hình mẫu người cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính
trị, tư tưởng vững vàng , đạo đức công vụ trong sáng, có kỷ luật, gương mẫu,
năng động, tận tụy, giỏi chuyên môn, làm việc khoa học, hết lòng phục vụ nhân
dân.
- Phát huy tinh thần sẵn sàng, kiên quyết, nhạy bén và khôn khéo của cán
bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong mọi tình huống chiến đấu bảo vệ Tổ quốc,
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
- Xây dựng đội ngũ d oanh nhân coi trọng chữ tín, trách nhiệm xã hội và
tuân thủ pháp luật; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, có ý thức xây dựng văn hóa
doanh nghiệp.

2

- Giáo dục học sinh, sinh viên, thanh niên có mục tiêu và thái độ học tập
đúng đắn; có ý chí lập thân, lập nghiệp, hiếu thuận trong gia đình; kính trọng
người lớn tuổi; có kỹ năng lao động, kỹ năng sống tốt.
3. Tiếp tục lãnh đạo nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” gắn xây dựng xã nông thôn mới; việc công nhận lại các danh
hiệu văn hóa phải đúng thực chất; kiên quyết thu hồi các danh hiệu văn hóa khi
không bảo đảm các tiêu chí . Quan tâm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ứng
xử văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
- Xây dựng môi trường văn hóa lành m ạnh, trọng tâm là xây dựng gia đình
no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; trường học là trung tâm giáo dục, rèn
luyện, đào tạo con người có trí, lực, đạo đức và tác phong tốt; là môi trường học
tập tích cực, tự chủ; giữ gìn và phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.
- Xây dựng các cơ quan Đảng, nhà nướ c, đoàn thể, lực lượng vũ trang ,
doanh nghiệp phải là những tập thể năng động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, dân
chủ, công bằng, xây dựng các mối quan hệ xã hội hài hòa trong ứng xử, giao tiếp
cá nhân, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân .
- Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường gia đình - nhà trường - xã hội, tạo sự đồng
bộ và hiệu quả liên hoàn trong xây dựng văn hóa và con người. Tổ chức tốt các
hoạt động văn hóa, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của địa phương, củ a các
ngành, các giới kết hợp tuyên truyền, vận động và tác động tốt đến nhận thức, tình
cảm của mỗi con người, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong việc giáo dục đạo đức, lối
sống trong nhân dân.
4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn h óa.
Đi đôi với việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động làm thay đổi lối
sống ích kỷ, phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan , phải k iên quyết xử lý
những sai phạm, uốn nắn kịp thời những lệch lạc trong hoạt động văn hóa. Tiếp
tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27 -CT/TW của Bộ Chính trị về
việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ; trước hết,
cán bộ, đảng viên phải làm gương để tạo sức lan tỏa trong xã hội.
- Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn, hội trại sáng tác văn học nghệ
thuật, tạo ra nhiều sân chơi, nhiều sản phẩm văn hóa lành mạnh, có giá trị, góp
phần vun đắp , bồi dưỡng tâm hồn con người, nhất là thế hệ trẻ . Quan tâm bảo
tồn, giữ gìn và phát huy những loại hình văn hóa truyền thống, văn hóa d ân gian
phi vật thể có nguy cơ mai một, thất truyền.
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- Chú trọng đầu tư cho văn hóa cơ sở tương xứng với sự phát triển kinh tế xã hội. Có kế hoạch khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa hiện có. Dành một
phần kinh phí từ ngân sách và có chính sách thu hút, kêu gọi xã hội hóa để đầu
tư xây dựng các công trình văn hóa , văn nghệ, thể dục, thể thao, các công trình
vui chơi, giải trí cho trẻ em, nhất là công trình trọng điểm có giá trị lịch sử - văn
hóa, nhằm phục vụ công tác giáo dục truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh, đáp
ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, rèn luyện thân thể của nhân dân.
- Chỉ đạo kiện toàn bộ máy tổ chức và sắp xếp, bố trí, bồi dưỡng, đào tạo,
nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác văn hóa các cấp đáp ứng yêu cầu sự
nghiệp đổi mới.
5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt
sâu rộng Chỉ thị này trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân;
giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực
hiện và thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua
Văn phòng Tỉnh ủy) để theo dõi, chỉ đạo.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.
Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư,
- Văn phòng Trung ương Đảng (HN, VĐP II),
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Các đồng chí trong Tỉnh ủy,
- Các ban đảng,BCS đảng,ĐĐ,các sở, ngành tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, ĐU trực thuộc Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy: LĐ, MNB, lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(Đã ký)

Võ Thành Hạo
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