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BÁO CÁO 
tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW  

ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn 

học, nghệ thuật trong thời kỳ mới 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị 

khoá X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới 

(gọi tắt là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị); Ban Thường vụ Thành ủy 

báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

đặc điểm tình hình và quá trình tổ chức thực hiện  

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X  
 

I. Đặc điểm tình hình  

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, 

khoa học - kỹ thuật của tỉnh, gồm 16 phường, xã; với dân số khoảng 168.000 

người. Thành phố có quốc lộ 1A, quốc lộ 27 và tuyến đường sắt thống nhất Bắc - 

Nam, cách cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh 60 km, nằm trong trung tâm tam 

giác Đà Lạt - Phan Thiết - Nha Trang, rất thuận lợi cho vận chuyển giao thương, 

giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa các vùng miền. Phan Rang - Tháp Chàm có bờ 

biển đẹp, dài, còn nhiều nét hoang sơ; có những món ăn đường phố nổi tiếng và 

các sản phẩm du lịch đặc thù,... thu hút nhiều du khách, các văn nghệ sĩ đến tham 

quan và cho ra đời những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị trong bối 

cảnh tình hình có nhiều thuận lợi; tác động tích cực đến văn học, nghệ thuật, thúc 

đẩy sự sáng tạo của mỗi cá nhân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã và 

đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập, tất cả vì mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sau 15 năm thành lập thành 

phố (2007 - 2022), Phan Rang - Tháp Chàm đã tạo được nhiều dấu ấn chuyển mình 

trong quá trình xây dựng và phát triển, đạt được nhiều kết quả, có ý nghĩa trong 

việc khẳng định vị thế và tầm vóc mới. Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích 

cực, diện mạo thành phố và chất lượng sống đô thị nâng lên. Tất cả những yếu tố 
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trên đã khuyến khích quyền tự do sáng tạo và điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ 

nói chung, các tầng lớp nhân dân thành phố cống hiến, sáng tạo những tác phẩm 

thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ; phản ánh chân thực,  

sinh động đời sống xã hội, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước nói 

chung, về địa phương nói riêng. 

Bên cạnh những tác động tích cực, sự phát triển của khoa học công nghệ, 

mạng xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường đem đến nhiều khó khăn, thách thức. 

Còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; 

có một số tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp; thậm chí có tác 

phẩm độc hại, tác động tiêu cực đến tư tưởng một bộ phận Nhân dân, nhất là thế hệ 

trẻ. Hệ thống thiết chế cho văn hóa văn nghệ chưa đáp ứng nhu cầu; kinh phí bảo 

tồn các di sản văn hóa nghệ thuật còn hạn chế. 

II. Quá trình quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện  

1. Công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt  

Tiếp thu tinh thần nội dung Nghị quyết 23-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành 

ủy đã ban hành kế hoạch1, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt và 

triển khai thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt, đưa nội dung, mục tiêu, quan điểm chỉ 

đạo, chủ trương và giải pháp của Đảng về xây dựng và phát triển văn học, nghệ 

thuật đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần 

chúng nhân dân thành phố. 

Nhìn chung, công tác tổ chức học tập, quán triệt được thực hiện nghiêm túc, 

đạt kết quả. Toàn thành phố thành phố đã tổ chức 43 lớp, với 4.763 người tham 

gia; trong đó, cán bộ, đảng viên: 2.371/2.417 (98,1%); quần chúng cốt cán: 

2.392/2.453 (97,5%). Qua học tập, quán triệt, nhận thức của cấp ủy đảng, chính 

quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn 

học, nghệ thuật trong tình hình mới có nhiều chuyển biến, thể hiện rõ nét qua việc 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ từ công tác tuyên truyền đến 

quá trình tổ chức thực hiện và có sự quan tâm đầu tư nhiều hơn cho văn học, nghệ 

thuật. 

2. Công tác tuyên truyền 

Công tác tuyên truyền các nội dung Nghị quyết, các tác phẩm văn học, nghệ 

thuật được thành phố quan tâm thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền tăng 

cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá các chương trình, hoạt động văn hóa, văn 

nghệ; lồng ghép với các hoạt động chuyên môn, góp phần làm phong phú hoạt 

động văn học, nghệ thuật trên địa bàn; định hướng tư tưởng, thẩm mỹ cho Nhân 

dân.  

                                           
1 Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 08/10/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm về 

nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa X) 

và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. 
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Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính 

quyền, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính 

trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, 

nâng cao năng lực và trình độ nhận biết, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại; 

chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố, Thành Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, 

thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng sống cho thanh, thiếu niên, học sinh; bằng 

nhiều biện pháp, kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào 

nhà trường và thế hệ trẻ.  

3. Công tác triển khai thực hiện  

3.1. Việc ban hành các văn bản cụ thể hóa  

Việc cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về văn học, nghệ thuật 

được quan tâm thực hiện. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các văn 

bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và phát triển các quan điểm của Đảng về văn học, 

nghệ thuật gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước2. Trên cơ sở đó, các cấp ủy 

đảng, chính quyền đã cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo thành kế hoạch, chương trình 

hành động cụ thể, phù hợp truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán 

và đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; coi việc xây dựng, 

phát triển văn học, nghệ thuật là nhiệm vụ thường xuyên và cần thiết, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

3.2. Công tác sơ kết, tổng kết  

Công tác sơ kết, tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW được định kỳ thực hiện3. 

Ngoài ra, việc đánh giá kết quả hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn thành 

                                           
2 - Ban Thường vụ Thành ủy: Chương trình hành động số 290-CTr/TU ngày 18/9/2014 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; Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 23/01/2017 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước; Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 20/7/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di 

sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn; Công văn số 1161-CV/TU ngày 02/4/2015 về việc tăng cường quản 

lý và tổ chức lễ hội. 

 - Ủy ban nhân dân thành phố: Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 08/8/2016 về triển khai thực hiện công tác 

bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 263/KH-

UBND ngày 14/12/2018 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và 

phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 23/4/2021 về triển khai thực 

hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Kết 

luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 

09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Kế hoạch số 249/KH-UBND 

ngày 17/5/2022 về việc trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022 - 2025. 
3 - Ban Thường vụ Thành ủy: Báo cáo số 221-BC/TU ngày 19/01/2018 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới 

  - Ủy ban nhân dân thành phố: Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 15/01/2018 về tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; 

Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 16/12/2022 về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính 

trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. 
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phố được thực hiện lồng ghép với việc đánh giá thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW và kết quả hoạt động của cả nhiệm kỳ Đại hội. Qua đó đã xác định những 

kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm; đề ra các giải pháp phù hợp để khắc 

phục những hạn chế, khó khăn và tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-

NQ/TW trong thời gian tiếp theo.  

 

PHẦN THỨ HAI 

Những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm  

qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị  

 

I. Những kết quả đạt được  

1. Trong lĩnh vực sáng tạo  

Trong những năm qua, việc mở rộng về không gian sáng tạo, tư duy nghệ 

thuật, quan niệm nhân sinh của văn học, nghệ thuật luôn được thành phố quan tâm 

thực hiện, gắn với chú trọng thực hiện công tác định hướng các hoạt động sáng tác 

theo phương châm bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời 

phê phán những hiện tượng tiêu cực trong xã hội.  

Các lễ hội dân gian, đình làng ở các địa phương được duy trì tổ chức hằng năm 

như Lễ hội Cầu ngư (Hát múa Bả Trạo) tại phường Đông Hải, Mỹ Đông; cúng đình 

làng Tấn Lộc, Đạo Long, Văn Sơn; lễ hội Katê của đồng bào Chăm tại tháp Pô Klong 

Garai, xã Thành Hải … qua đó đã tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia sinh hoạt văn 

hóa tinh thần. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến theo hướng 

vừa giữ gìn, phát triển những nét đẹp văn hóa truyền thống, vừa kết hợp nhuần 

nhuyễn những yếu tố hiện đại, phát huy được tác dụng tích cực của lễ hội, nêu cao ý 

nghĩa giáo dục truyền thống. Việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động lễ hội đã có tác 

dụng khai thác tiềm năng du lịch, tạo nguồn thu lớn bổ sung cho nguồn thu ngân sách 

thành phố.  

Bên cạnh đó, thành phố thường xuyên quan tâm đầu tư kinh phí cho hoạt 

động sáng tạo văn học, nghệ thuật, có chính sách, chế độ đãi ngộ như nhuận bút, 

đãi ngộ tài năng, bồi dưỡng lao động nghề nghiệp để khuyến khích các văn nghệ sĩ 

sáng tác. Tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ tìm tòi, thử nghiệm các phương 

pháp, đề tài, nâng cao chất lượng nội dung và nghệ thuật tác phẩm. Trong 15 năm, 

thành phố đã đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn 

hóa phi vật thể cấp tỉnh cho 9 cá nhân về các loại hình văn hóa phi vật thể như truyền 

dạy và biểu diễn nhạc cụ dân tộc, sáng tác và truyền dạy Đờn ca tài tử, nhạc cụ dân 

tộc.  
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2. Công tác giao lưu về văn học, nghệ thuật  

Công tác giới thiệu tác giả, tác phẩm và giao lưu văn hóa - văn nghệ được 

quan tâm thực hiện. Trong những năm qua, thành phố tổ chức nhiều cuộc thi4, 

chương trình biểu diễn; xuất bản ấn phẩm5, tập san, băng đĩa,… phục vụ kịp thời 

các sự kiện chính trị, thu hút đông đảo văn nghệ sỹ, những người làm công tác văn 

hóa, văn nghệ tham gia.  

Công tác quản lý, giới thiệu, truyền bá các sản phẩm văn hóa trên các phương 

tiện thông tin đại chúng được đặc biệt chú trọng. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thanh, Trang thông tin điện tử thành phố, tài khoản Facebook “Phan Rang 

Ngày Mới” không ngừng nâng cao chất lượng các tin, bài; chú trọng những tin, bài có 

tính chất phát hiện, phê phán, góp phần định hướng dư luận xã hội, giáo dục, định 

hướng, nâng cao trình độ thẩm mỹ, thị hiếu, lý tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, đẩy 

lùi các sản phẩm văn hóa độc hại trong cộng đồng. Qua 15 năm, Trang Thông tin điện 

tử thành phố, tài khoản Facebook “Phan Rang Ngày Mới”, hệ thống truyền thanh 

thành phố đã đăng 437 tin, bài về việc tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội đối 

với văn học, nghệ thuật.  

3. Công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng  

Trong những năm qua, thành phố luôn tăng cường các biện pháp xây dựng 

và phát triển hoạt động văn nghệ quần chúng, hướng dẫn, khuyến khích Nhân dân 

lưu truyền và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc, đạt 

nhiều kết quả tích cực. Hội diễn nghệ thuật quần chúng của thành phố được duy trì, 

tổ chức 02 năm một lần, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. 

100% các phường, xã trên địa bàn có đội văn nghệ quần chúng, hoạt động hiệu 

quả, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, 

cơ sở. Các hội thi, hội diễn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị được quan tâm tổ 

chức, đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân6. Các loại hình nghệ thuật, văn hóa 

dân gian như các trò chơi dân gian, cải lương, xiếc,… được chú trọng khôi phục 

trong các hoạt động nghệ thuật quần chúng; các lễ hội truyền thống, đình làng 

được duy trì tổ chức hằng năm ở các địa phương7, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và 

tham gia các hoạt động văn hóa của các tầng lớp nhân dân. 

Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng và cơ bản phát huy tác dụng. 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố thường xuyên tổ chức 

các chương trình nghệ thuật quần chúng, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu 

                                           
4 Cuộc thi sáng tác thơ, nhạc; cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa tỉnh Ninh Thuận và thành phố Phan Rang 

- Tháp Chàm” năm 2012, nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập thành phố, với trên 6.800 tác phẩm dự 

thi. 
5Ấn phẩm “Phan Rang - Tháp Chàm tiềm năng và cơ hội phát triển”. 

6 Hội thi tuyên truyền về xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm xanh - sạch - đẹp; Hội thi nhà nông 

đua tài, Hội diễn nghệ thuật quần chúng; Hội thi cán bộ, công chức với an toàn giao thông;… 
7 Lễ hội cầu ngư (hát múa Bả Trạo) tại phường Đông Hải, Mỹ Đông; cúng đình làng Tấn Lộc, Đạo Long, 

Văn Sơn; lễ hội Katê của đồng bào Chăm tại tháp Pô Klong Garai,… 
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hưởng thụ văn hóa của Nhân dân8; tích cực hướng dẫn, phát triển các câu lạc bộ 

nghệ thuật truyền thống ở cơ sở. Thư viện thành phố thường xuyên mở cửa phục 

vụ bạn đọc; tổ chức trưng bày, giới thiệu sách mới, báo mới nhân dịp các ngày lễ 

lớn của đất nước và địa phương; tổ chức luân chuyển sách, báo và tạp chí các loại 

cho trường học trên địa bàn;… góp phần tạo ra phong trào đọc sách, tìm hiểu văn 

học nghệ thuật trong cán bộ, công chức và Nhân dân9.  

II. Đánh giá chung 

1. Những kết quả đạt được 

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, 

việc hoạt động văn học, nghệ thuật đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến 

mạnh mẽ trong đời sống xã hội, hình thành nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu 

hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã 

hội, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những giá 

trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức được hình thành; tính nǎng động và tính tích cực 

của công dân được phát huy; sở trường, nǎng lực cá nhân được khuyến khích; môi 

trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người thành phố phát 

triển toàn diện, có nhân cách, lối sống tốt đẹp. 

Những kết quả trên tạo điều kiện để hoạt động văn học, nghệ thuật tiếp tục 

cố gắng, tìm tòi, sáng tạo, tham gia đấu tranh với những tiêu cực, bảo vệ chân, 

thiện, mỹ; góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và con người thành phố 

phát triển toàn diện, đáp ứng đòi hỏi thời kỳ phát triển mới của thành phố đô thị 

loại II. 

2. Hạn chế 

- Hoạt động văn học, nghệ thuật chưa đồng bộ, đồng đều giữa các chuyên 

ngành; tác giả ở các lĩnh vực còn ít, một số tác phẩm ra đời chất lượng chưa cao. 

Tác phẩm văn học nghệ thuật phổ biến qua đài, báo, biểu diễn sân khấu còn ít.  

- Hoạt động văn hóa văn nghệ, phong trào ở các địa phương, cơ quan, đơn vị 

chưa được thường xuyên, chủ yếu diễn ra vào các ngày lễ, sự kiện chính trị lớn của 

đất nước và địa phương; các thư viện, tủ sách trang bị sách báo văn nghệ chưa 

nhiều nên phong trào đọc sách, tìm hiểu văn học, nghệ thuật trong cán bộ, công 

chức và Nhân dân chưa cao.  

- Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, nhất là các điểm vui 

chơi, giải trí cho thanh thiếu niên, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của Nhân dân 

và hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền ở các địa phương còn hạn 

chế.  

 

                                           
8 Trong 15 năm, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố đã tổ chức 62 chương trình văn 

nghệ cổ động và 370 buổi tuyên truyền lưu động về văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn. 
9 Qua 15 năm, Thư viện thành phố đã phục vụ trên 70.000 lượt bạn đọc; tổ chức 167 lượt trưng bày, giới 

thiệu sách mới, báo mới nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; luân chuyển 12 lượt sách, báo, tạp chí 

các loại về các trường học trên địa bàn; cấp 2.908 thẻ bạn đọc. 
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3. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Các loại văn hóa phẩm độc hại xâm nhập vào xã hội và các gia đình, nhất 

là qua mạng Internet, gây tác hại không nhỏ đến thuần phong, mỹ tục của quê 

hương, dân tộc, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. 

- Công tác chỉ đạo, quản lý của một số cấp ủy, chính quyền có lúc, có việc 

chưa thường xuyên; công tác tham mưu trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật còn hạn 

chế; sự phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác quản lý văn hóa chưa 

thường xuyên. Công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, các tệ 

nạn xã hội có khi chưa kịp thời. 

- Chế độ nhuận bút, đầu tư, đãi ngộ cho văn nghệ sĩ; nguồn lực, cơ sở vật 

chất phục vụ hoạt động văn học, nghệ thuật còn hạn chế. 

4. Một số kinh nghiệm  

- Một là, chú trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của cấp ủy 

đảng, chính quyền, xem đây là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự 

nghiệp xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật. 

- Hai là, tăng cường sự phối hợp đồng bộ của trong các ban, ngành, đoàn thể 

trong kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả trong 

xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật. 

- Ba là, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật; động viên, 

khuyến khích Nhân dân tích cực sáng tạo, phổ biến, hưởng thụ các tác phẩm văn 

học, nghệ thuật. 

- Bốn là, thường xuyên đánh giá, tổng kết, rút ra những kinh nghiệm trong 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác văn học, nghệ thuật. Kịp thời khen thưởng, 

biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động văn học, nghệ thuật; 

nhân rộng, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, nhân tố mới, điển hình tiên 

tiến trong thực hiện Nghị quyết. 

 

PHẦN THỨ BA 

Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển văn học,  

nghệ thuật thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 

 

I. Dự báo tình hình  

Dự báo trong thời gian tới sẽ có những thuận lợi, cơ hội lớn, nhưng khó 

khăn, thách thức không nhỏ tác động đến sự phát triển văn học, nghệ thuật. Các 

đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về dân chủ, 

bình đẳng sẽ mở rộng về không gian sáng tạo, tư duy nghệ thuật, quan niệm nhân 

sinh của văn học, nghệ thuật là điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ, các 

tầng lớp nhân dân tự do sáng tạo. Mở cửa hội nhập sẽ tiếp tục tạo ra sự giao thoa, 

du nhập các trào lưu văn hóa. Bên cạnh các tư tưởng văn hóa tiến bộ, văn minh, 
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các thế lực thù địch, cơ hội sẽ tiếp tục chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, triệt để lợi 

dụng mạng xã hội để truyền bá, phát tán những tác phẩm văn học, nghệ thuật có tư 

tưởng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chủ trương phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước, địa phương... Do đó, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền 

tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực văn hóa, phải có sự chọn lọc những 

giá trị văn hóa tiên tiến để tiếp thu một cách hợp lý; đồng thời, tạo ra sức đề kháng 

với những xu hướng độc hại đang len lỏi, tác động vào nền văn học, nghệ thuật 

nước ta nói chung và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nói riêng.  

II. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và 

các nghị quyết, chỉ thị về công tác văn học, nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức 

của toàn hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp về bản chất, 

đặc trưng, vị trí, vai trò của văn hóa, văn nghệ đối với sự phát triển của thành phố.  

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý 

của chính quyền đối với công tác văn học, nghệ thuật. Trong đó, khuyến khích việc 

sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong cán bộ, công chức, viên chức và 

các tầng lớp nhân dân; đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện phát triển văn hóa, văn 

nghệ của dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức 

công chúng nhằm chủ động và tạo sức đề kháng của các tầng lớp nhân dân, đặc 

biệt là thanh, thiếu niên đối với các văn hóa phẩm ngoại lai độc hại, nâng cao vai 

trò của văn hóa, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách của con người 

Việt Nam hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, nhất là trong thế hệ trẻ. 

4. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác văn hóa, văn nghệ. 

Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của 

văn học, nghệ thuật về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác, sự tìm tòi, 

thể nghiệm, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học, nghệ thuật. Tổ chức hiệu 

quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự 

kiện chính trị lớn của Đảng, đất nước và của địa phương.  

5. Quan tâm đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, 

cán bộ làm công tác tham mưu trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhất là cán bộ 

chủ chốt thực sự am hiểu về văn hóa, nghệ thuật, có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực 

chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

6. Quan tâm đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa 

ở cơ sở; trùng tu, tôn tại các di tích, di sản văn hóa phi vật thể, nhằm góp phần 

nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa và đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần và 

hoạt động thể chất cho Nhân dân. 

7. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; công tác sơ kết, tổng kết các nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng về văn học, nghệ thuật. Quan tâm phát hiện, biểu dương, 



 9 

khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả 

trong công tác văn học, nghệ thuật trên địa bàn thành phố. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,                                                          

- Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 

 
Bùi Văn Phú 
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