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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1096 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2019 

V/v sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số
33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng 

về xây dựng phát triển văn hoá, con người 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước; tổng kết Chiến lược phát 

triển văn hoá đến năm 2020 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 05/3/2019 của Tỉnh ủy về việc sơ 
kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng về xây dựng phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp 
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; sau khi xem xét các Tờ trình của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch: số 28/TTr-SVHTTDL ngày 19/3/2019 về việc 
trình dự thảo Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, số 
27/TTr-SVHTTDL ngày 14/3/2019 về việc trình dự thảo Báo cáo và đề xuất tổ 
chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hoá đến 
năm 2020”, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. Về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng: 

- Không ban hành Kế hoạch sơ kết như đề nghị tại Tờ trình số 28/TTr-
SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Giao các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng báo cáo sơ kết, gửi Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch hành động số 
53/KH-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-
CP của Chính phủ,  Chương trình hành động số 116-CTr/TU của BCH Đảng bộ 
tỉnh Lạng Sơn  về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị 
lần thứ chín 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) trước 
ngày 02/4/2019 để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp. 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo 
cáo, trình UBND tỉnh trước ngày 05/4/2019. 

(Gửi kèm theo Đề cương Báo cáo). 

2. Đối với đề xuất tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược 
phát triển văn hóa đến năm 2020: 
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UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định việc tổ chức Hội nghị tổng kết sau. 
Trước mắt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, có thể tiến hành khảo 
sát đánh giá thực tiễn về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa; 05 
năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
để làm sáng tỏ hơn về những kết quả đạt được, một số hạn chế, nguyên nhân và 
phương hướng để bổ sung, làm rõ trong Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020. 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/4/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Sơ kết 05 năm 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 nước 

(Kèm theo Công văn số     /VP-KGVX, ngày   /3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh) 
 
 

PHẦN THỨ NHẤT  
Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 

 
 I. Bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 

 Khái quát đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; những mặt thuận 
lợi, khó khăn. 

 II. Công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 

 1. Công tác quán triệt 

 - Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt. 

 - Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về 
văn hóa, văn nghệ (Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị; 
Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 46-CT/TW 
ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 23-NQ/TW 
ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII, Nghị quyết Trung ương IV 
(khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", 
"tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương 
trình hành động số 116 - CTr/TU, ngày 17/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI); Kế hoạch hành 
động số 53/KH-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 
số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) và Chương trình hành động 
số 116 - CTr/TU, ngày 17/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh).  

 - Công tác chỉ đạo sơ kết, tổng kết Nghị quyết. 

 2. Công tác tuyên truyền 

 - Nội dung, hình thức tuyên truyền Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Số liệu các hoạt động truyền thông, tuyên truyền.  

 - Đánh giá sâu công tác tuyên truyền các nội dung Nghị quyết; hiệu quả của 
các phương tiện thông tin đại chúng, của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

 - Những khó khăn, hạn chế trong công tác tuyên truyền. 
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 III. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 
số 33-NQ/TW 

 1. Việc thực hiện 6 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết (đánh giá kết quả và 
hạn chế trong từng nhiệm vụ cụ thể) 

 1.1. Về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện 
 - Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ngành, huyện, thành phố 
trong việc bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng con 
người phát triển toàn diện về năng lực, trí tuệ, nhân cách… trong xu thế công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

 - Phân tích, đánh giá kết quả các hoạt động văn hóa, giáo dục (giáo dục 
thẩm mỹ, giáo dục nhân cách và giáo dục tri thức); giáo dục kỹ năng sống; giáo 
dục ý thức cá nhân, ý thức tuân thủ pháp luật; giáo dục thể chất chú trọng xây 
dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.  

 - Đánh giá công tác đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, hành vi tiêu 
cực ảnh hưởng xấu đến nền văn hóa, làm tha hóa con người; giải pháp khắc phục 
những hạn chế trong xây dựng văn hóa, con người, gắn kết chặt chẽ với quá trình 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 và Thông báo Kết luận 
số 213-TB/TW, ngày 02/01/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

  - Về chính sách đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng xã 
hội học tập; giáo dục nghề nghiệp; triển khai các chương trình giáo dục nghệ thuật. 

 - Về các phong trào thi đua yêu nước, việc phát hiện, biểu dương khen 
thưởng các nhân tố điển hình…tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 1.2. Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 
 - Đánh giá một cách toàn diện việc xây dựng môi trường văn hóa trong 
cộng đồng (cơ quan, gia đình, trường học); việc phát huy truyền thống gia đình, 
dòng họ trong giáo dục đạo đức, lối sống, trong xây dựng môi trường văn hóa. 

 - Đánh giá, liệt kê những điển hình, mô hình (cá nhân, tập thể) xuất sắc có 
những cách làm hay, hiệu quả, tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa tại 
cộng đồng; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo; các nhân tố tích 
cực trong hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng… có nhiều đóng góp tích cực 
trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.  

Những kết quả đạt được trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”, việc bình xét các danh hiệu văn hóa; hiệu quả trong 
việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 và Kết luận số 
51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội.   

  Tổng hợp, đánh giá các hoạt động văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; hiệu quả hoạt động của chương trình Xây 
dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động của các thiết chế văn hóa; sự 
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chủ động, phát huy của người dân với vai trò chủ thể trong các hoạt động văn 
hóa tại cộng đồng.   

 1.3. Về xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế 
 - Đánh giá công tác xây dựng văn hóa trong Đảng, trong cơ quan nhà 
nước và đoàn thể; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức trong thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm với xã hội; 
việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 
sống gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về 
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung phân tích nhận thức tư tưởng 
và thái độ chính trị đối với đường lối, chủ trương của Đảng và nguyên tắc xây 
dựng Đảng; phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

 - Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị, xã hội các cấp trên địa bàn. 

 - Nêu bật kết quả xây dựng văn hóa trong kinh tế; cơ chế tạo điều kiện 
cho phát triển văn hóa và các sản phẩm văn hóa; hoạt động xây dựng văn hóa 
doanh nhân, doanh nghiệp, phát triển thương hiệu của doanh nghiệp trên thị 
trường trong và ngoài nước. 

 1.4. Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa 
 - Phân tích, đánh giá nhằm làm rõ sự quan tâm, đầu tư cho việc bảo tồn, 
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa các dân tộc thiểu số; ủng hộ 
sự sáng tạo các giá trị văn hóa mới trên tinh thần tiếp thu những giá trị tinh hóa 
văn hóa thế giới; bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa phục vụ giáo dục 
truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với 
phát triển du lịch. 

 - Phân tích, đánh giá hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật trên các mặt: 
Sự quan tâm, đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; hoạt động 
sáng tác, quảng bá cho các tác phẩm Văn học nghệ thuật; công tác lý luận, phê 
bình Văn học nghệ thuật; công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, chế độ đãi 
ngộ, khuyến khích trọng dụng nhân tài; sự sáng tạo, trao truyền và phát huy các 
giá trị văn hóa dân tộc.  

 - Đánh giá làm rõ hoạt động của các cơ quan báo chí và việc quản lý các 
loại hình thông tin, mạng xã hội trong việc định hướng tư tưởng cho Nhân dân, 
đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu nhi trong quá trình xây dựng nhân cách, lối 
sống, xây dựng văn hóa, con người. 

 - Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế làm việc của cơ quan, 
đơn vị; quy ước, hương ước ở thôn, khối phố, khu dân cư; hoạt động tương thân 
tương ái, xóa đói, giảm nghèo và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

 - Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa; kiểm soát văn hóa 
phẩm độc hại. Công tác  bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa.  
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 1.5. Về phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện 
thị trường văn hóa 
 - Đánh giá, tổng hợp, phân tích việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa hướng đến phát triển công nghiệp 
văn hóa, phát huy những tiềm năng và giá trị văn hóa Việt Nam; cơ chế khuyến 
khích, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể 
thao, du lịch tại địa bàn quản lý; việc xuất khẩu sản phẩm văn hóa, quảng bá sản 
phầm văn hóa đến công chúng trong và ngoài nước. 

 - Đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý, phát triển thị trường văn hóa và 
công nghiệp văn hóa; việc thực thi quyền tác giả và các quyền liên quan trong 
hoạt động văn hóa tại địa bàn, phạm vi quản lý. 

 1.6. Về hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại 
 - Đánh giá hoạt động hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, việc đa dạng hình 
thức văn hóa trong đối ngoại; việc chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới 
làm phong phú thêm văn hóa dân tộc và giữ gìn, hoàn thiện bản sắc văn hóa dân 
tộc. Sự quan tâm, ưu đãi nhằm phát huy tài năng, tâm huyết của văn - nghệ sỹ, 
trí thức; những giải pháp hạn chế, khắc phục nững ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái 
của toàn cầu hóa về văn hóa. 

 - Đánh giá cơ chế, chính sách phát triển văn hóa đối ngoại; hỗ trợ quảng 
bá nghệ thuật và xuất khẩu các sản phẩm văn hóa ra nước ngoài. 

 - Việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch qua biên 
giới giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị Choang (Quảng Tây, Trung 
Quốc), mở rộng giao lưu với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.  

 2. Việc thực hiện 4 giải pháp nêu trong Nghị quyết (đánh giá kết quả và 
hạn chế trong từng giải pháp cụ thể). 

 2.1. Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa 
 - Đánh giá nêu bật sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền 
đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; công tác 
tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của 
sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa, con người; vai trò gương mẫu, tổ chức 
vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết. 

 - Đánh giá phương thức lãnh đạo của Đảng đối với việc định hướng chính 
trị, tư tưởng trong các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật và báo chí, việc 
bảo đảm quyền tự do dân chủ cá nhân trong sáng tạo. 

 - Đánh giá việc xây dựng văn hóa trong Đảng, học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sự gương mẫu của đảng viên trong 
lối sống, trong công tác lãnh đạo của Đảng. 

 2.2. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa 
 - Đánh giá công tác đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập 
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quốc tế; vấn đề về bản quyền tác giả; việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan 
điểm, đường lối của Đảng về văn hóa; chính sách văn hóa đặc thù đối với vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; xử lý hài hòa giữa phát triển kinh 
tế và phát triển văn hóa. 

 - Đánh giá quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý tổ chức, hoạt động của các 
đôn vị sự nghiệp văn hóa, các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa theo 
hướng tự chủ; việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh 
vự văn hóa. 

 - Đánh giá công tác đấu tranhh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, 
báo chí, xuất bản đặc biệt trên mạng Internet; công tác thanh tra, xử lý vi phạm; 
vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân 
cư trong tổ chức và hoạt động văn hóa. 

 2.3. Về xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa 
 - Đánh giá quá trình xây dựng, phát triển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ văn hóa trên các lĩnh vực: Giảng dạy, nghiên cứu, quản lý, cán 
bộ cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng sinh viên trong các trường văn hóa, nghệ 
thuật; chính sách xây dựng đội ngũ văn - nghệ sỹ trong các dân tộc thiểu số. 

 - Đánh giá chính sách phát hiện, bồi dưỡng tài năng; đãi ngộ, tôn vinh cán 
bộ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; chế độ tiền lương, trợ cấp những người 
hoạt động trong các môn nghệ thuật đặc thù. 

 2.4. Về tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa   
 - Đánh giá, phân tích, nhận định mức đầu tư của ngân sách cho phát triển 
văn hóa so với mức tăng trưởng kinh tế; việc sử dụng, đầu tư cho các thiết chế 
văn hóa tại địa phương; công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực cho phát 
triển văn hóa, con người. 

  - Đánh giá, nêu rõ những chính sách, ưu đãi về đất, tín dụng, thuế, phí đối 
với các cơ sở đào tạo, thiết chế văn hóa khu vực tư nhân đầu tư, đặc biệt là các 
vùng khó khăn; hoạt động các quỹ đào tạo, khuyến học, phát triển nhân tài, 
quảng bá văn học, nghệ thuật, phát triển điện ảnh, hỗ trợ xuất bản… 

 - Liệt kê, đánh giá hoạt động của những công trình, thiết chế văn hóa 
trong điểm của địa phương (cơ quan, đơn vị, trường học, khu công nghiệp, 
doanh nghiệp, khu dân cư…) với vai trò là nơi sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời 
sống tinh thần cho nhân dân. 

 - Đánh giá việc đầu tư cho công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn 
và định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người tại địa phương. 

 IV. Đánh giá chung 

 1. Kết quả                         (Tập trung đánh giá vào 5 mục tiêu cụ thể được 

 2. Hạn chế, yếu kém                   nêu trong Nghị quyết). 
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 3. Nguyên nhân 

 - Nguyên nhân dẫn đến thành công 

 - Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém (tập tung vào nguyên nhân 
chủ quan) 

 4. Bài học kinh nghiệm 

 
PHẦN THỨ HAI 

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 
 

I. Về phương hướng 

 - Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của chính quyền các 
cấp, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong 
việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII, gắn với các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
số 33-NQ/TW của từng địa phương, đơn vị.  

 - Tạo chuyển biến rõ nét trong nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối 
sống và đời sống văn hóa lành mạnh; đấu tranh phê phán đẩy lùi cái xấu, cái ác, 
lạc hậu; chống các quan điểm sai trái tác động, ảnh hưởng đến xây dựng văn 
hóa, làm tha hóa con người. 

 II. Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

 Xác định những nhiệm vụ, giải pháp góp phần phát triển văn hóa, con 
người đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Nghị quyết 
số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm 
kỳ Đại hội XII của Đảng đề ra, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong đó cần nhấn mạnh đến những 
giải pháp mang tính chất đột phá ở từng giai đoạn; những mô hình sau 05 năm 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW cần được nhân rộng.  

 III. Đề xuất, kiến nghị 

 - Với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

 - Với Chính phủ. 

 - Với các ban, bộ, ngành Trung ương. 

 - Với Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

 IV. Bảng, biểu thống kê 

 Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thống kê các 
bảng, biểu (biểu 1 đến biểu 7) theo hướng dẫn tại Công văn số 1690-CV/BTGTU 
ngày 13/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gửi kèm theo Báo cáo về Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp.  
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