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BÁO CÁO 

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

Thực hiện Công văn số 3288/UBND-VX ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc tham mưu báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong 

trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân bằng nhiều hình thức như: 

Tuyên truyền lưu động; tuyên truyền miệng trước các buổi chiếu bóng vùng 

cao,biểu diễn nghệ thuật, hội thi, hội diễn...  

Chỉ đạo phòng văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ chủ động lồng ghép các nội dung của Phong trào Vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe Nhân dân với các hoạt động chuyên môn; hướng dẫn cơ 

sở lồng ghép với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

(TDĐKXDĐSVH); Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”. 

2. Kết quả hoạt động 

2.1. Đẩy mạnh triển khai phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với phong 

trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân 

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ban chỉ đạo 

tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo cấp cơ sở chủ động lồng ghép các nhiệm vụ 

của phong trào vệ sinh yêu nước với phong trào “TDĐKXDĐSVH”; rà soát, bổ 

sung các tiêu chí về vệ sinh yêu nước vào phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Cụ thể 

hóa các nội dung của phong trào vệ sinh yêu nước như: vệ sinh các nhân, vệ sinh 

môi trường công cộng; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh trong lao động thành 

các tiêu chí để bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào 

“TDĐKXDĐSVH”. Trong giai đoạn 2012 - 2022, Ban chỉ đạo phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” tỉnh cấp phát trên 500 cuốn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ 
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phong trào cho cơ sở; tổ chức 07 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cơ quan thành 

viên Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, trưởng ban vận động các thôn, bản, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh; thành lập được 20 đoàn kiểm tra; tổ chức được 50 cuộc kiểm tra, 

hướng dẫn nghiệp vụ về phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên toàn tỉnh. Tính đến 

thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 85,1 % hộ gia đình; 74,2% thôn, bản, tổ dân phố; 

96,5% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa thực hiện tốt các nội dung của phong 

trào vệ sinh yêu nước được lồng ghép trong phong trào “TDĐKXDĐSVH”. 

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực, chủ động hướng dẫn cơ 

sở đưa các nội dung của phong trào vệ sinh yêu nước vào quy ước, hương ước 

tại cộng đồng dân cư. Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 957/957 thôn, bản, tổ 

dân phố xây dựng và áp dụng quy ước, hương ước vào cộng đồng dân cư; 100% 

quy ước, hương ước cụ thể hóa các nội dung của phong trào vệ sinh yêu nước 

thành các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn, phong tục tập quán 

của địa phương.  

 Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả hướng dẫn số 

331/HD-BCĐ, ngày 29/7/2008 của Ban chỉ đạo phong trào tỉnh về việc thực hiện 

cuộc vận động “Sạch bản mường, tốt ruộng nương”; Tuyên truyền, vận động Nhân 

dân giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện tốt các quy định 

về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xóa bỏ dần các hủ tục 

lạc hậu gây mất vệ sinh không có lợi cho sức khỏe trong cộng đồng dân cư. Trong 

giai đoạn 2012 - 2022, Ngành đã cấp phát 5.970 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cho 994  thôn, bản, tổ dân phố 

trên toàn tỉnh; tổ chức được gần 1.000 buổi tuyên truyền lưu động; trên 600 buổi 

chiếu phim lưu động; 283 buổi biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, văn nghệ có 

lồng ghép tuyên truyền các nội dung của phong trào vệ sinh yêu nước.  

2.2. Duy trì, đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

Trong những năm qua phong trào thể dục thể thao quần chúng đã phát triển 

vượt bậc thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Các môn thể thao hiện đại, 

dân tộc được quan tâm khai thác, phát triển, hàng năm được đưa vào hệ thống các 

giải thi đấu từ tỉnh tới cơ sở và là thế mạnh của Lai Châu tại các giải thi đấu khu 

vực và toàn quốc, duy trì tổ chức trên 250 giải thi đấu/năm. Năm 2012 toàn tỉnh có 

92.930 người tập luyện thể thao thường xuyên chiếm 22,9% dân số, 9.590 gia đình 

thể thao, với 248 câu lạc bộ và điểm tập luyện thể dục thể thao. Đến nay trong toàn 

tỉnh có 136.889 người tập luyện thể thao thường xuyên chiếm 28,31% dân số; 

17.490 gia đình thể thao chiếm 18,09% số gia đình toàn tỉnh; 386 Câu lạc bộ và 

điểm tập luyện thể dục thể thao. Ngoài các môn thể thao truyền thống được nhiều 

người tham gia như: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng, Đi 

bộ,… Một số môn thể thao mới, môn thể thao truyền thống các dân tộc được khôi 
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phục, tập luyện, thi đấu như: Thể dục dưỡng sinh, Bóng chuyền hơi, Đẩy gậy, 

Tung còn, Tó má lẹ,… Các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức gắn với các 

ngày lễ, tết và được duy trì hàng năm tại các lễ hội truyền thống của nhiều địa 

phương trong tỉnh. 

Định kỳ tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; đăng cai Ngày 

hội Văn hóa dân tộc Thái Toàn quốc lần thứ I năm 2014, Hội thi Thể thao các dân 

tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX năm 2015, Giải Vô địch đẩy gậy toàn quốc lần 

thứ XI năm 2017, Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình và giải Cầu lông trung cao 

tuổi toàn quốc năm 2021, Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ Đẩy gậy quốc gia và 

Giải vô địch Cúp các câu lạc bộ Kéo co quốc gia năm 2022, tổ chức Lễ hội Ném 

còn ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI đã góp phần cho hoạt động thể dục thể 

thao trên địa bàn tỉnh thêm phong phú, sôi nổi, thu hút nhiều người tham gia.  

Hằng năm duy trì tổ chức hoạt động và các giải thi đấu thường niên như: Hội 

khỏe người cao tuổi, Hội thi thể thao các dân tộc, Giải Bóng chuyền đoàn kết Công 

- Nông - Binh, Hội thi Thể thao phụ nữ, Giải Cầu lông trẻ, thiếu niên nhi đồng, 

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tại các huyện, thành phố,… thu hút đông đảo vận 

động viên là các đối tượng công chức, viên chức, người lao động, phụ nữ, người 

cao tuổi, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia. Góp phần đưa phong trào thể 

dục thể thao trong các đối tượng công chức, viên chức, người lao động, phụ nữ, 

người cao tuổi, lực lượng vũ trang, nông dân có bước chuyển biến tích cực.  

Đối với thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp: Ngày 22 tháng 9 

năm 2015 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc Phê duyệt 

Đề án đào tạo năng khiếu Thể dục thể thao và vận động viên thể thao thành tích cao 

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. Đề án đã quy hoạch 

được hệ thống đào tạo vận động viên, lựa chọn môn thể thao thế mạnh có tiềm năng 

đã có thành tích tại các giải thi đấu lớn (như môn: Taekwondo, Điền kinh, Đẩy gậy, 

Cầu lông, Vật), mức đầu tư kinh phí không lớn và đặc biệt phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của Lai Châu. Đến nay, có 65 vận động viên thuộc đội  tuyển tỉnh, đội 

tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu, cụ thể: Đội tuyển tỉnh có 06 vận động viên (Đẩy 

gậy 01 vận động viên, Điền kinh 02 vận động viên, Taekwondo 02 vận động viên và 

Vật 01 vận động viên); đội tuyển trẻ tỉnh có 21 vận động viên (Đẩy gậy 03 vận động 

viên, Cầu lông 04 vận động viên, Điền kinh 03 vận động viên, Taekwondo 08 vận 

động viên và Vật 04 vận động viên); đội tuyển năng khiếu gồm 37 vận động viên 

(Đẩy gậy 03 vận động viên, Cầu lông 08 vận động viên, Điền kinh 08 vận động 

viên, Taekwondo 12 vận động viên và Vật 06 vận động viên). 

Hàng năm tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn vận động viên tham gia 

thi đấu các giải thi đấu khu vực, toàn quốc và tham gia các kỳ Đại hội Thể dục thể 

thao toàn quốc. Kết quả đạt được từ năm 2012 đến nay đạt được 574 huy chương 

các loại (97 vàng, 139 bạc, 338 đồng). 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Ưu điểm 

- Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp đã chủ động lồng ghép 

việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của phong trào với các nội dung của phong 

trào vệ sinh yêu nước; đã tích cực, chủ động cụ thể hóa các nội dung của phong 

trào vệ sinh yêu nước vào quy ước hương ước phù hợp với điều kiện thực tiễn của 

địa phương; Ý thức của Nhân dân trong thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước 

ngày càng được nâng cao. 

- Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã 

và đang phát triển sâu rộng, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, 

truyền thống được chú trọng. Thể thao thành tích cao và phong trào luyện tập thể 

dục thể thao quần chúng có bước phát triển mới. Hoạt động thể dục thể thao gắn 

với các Lễ hội của địa phương ngày càng phong phú, góp phần phát triển văn hóa, 

du lịch, đối ngoại và nâng cao sức khỏe Nhân dân. 

 2. Tồn tại, hạn chế 

- Ở một số địa phương, có lúc, có thời điểm chưa chủ động tuyên truyền vận 

động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa; quy ước, hương ước; thực hiện các quy định về nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

- Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh, nhưng chưa đồng 

đều, tập trung chủ yếu ở phường, thị trấn và các đối tượng là cán bộ công chức, 

viên chức. Tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên ở khu 

vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn thấp. Thể dục thể thao cho mọi người còn 

mang tính tự phát, thiếu bền vững. 

- Kinh phí cho sự nghiệp thể dục thể thao các cấp còn thấp, đầu tư nhà nước 

và huy động các nguồn lực từ cộng đồng cho hoạt động thể dục thể thao còn hạn 

chế chưa đáp ứng được yêu cầu của phong trào. Cơ sở vật chất, công trình thể dục 

thể thao, phương tiện phục vụ luyện tập và thi đấu thể thao từ tỉnh đến cơ sở còn 

thiếu và chưa đủ tiêu chuẩn đáp ứng cho các hoạt động về thể dục thể thao; tỉnh 

chưa có nhà thi đấu thể thao đa năng, sân vận động cấp tỉnh, bể bơi. 

3. Bài học kinh nghiệm 

Một là, chủ động lồng ghép các nội dung của phong trào vệ sinh yêu nước 

với các nhiệm cụ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Hai là, chú trọng công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phòng, 

chống các tệ nạn xã hội, đẩy lùi hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt các quy định về nếp 
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sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng lối sống văn hóa lành 

mạnh; tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”.  

Ba là, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, trang thiết bị thể dục, 

thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục, thể thao của Nhân dân. 

Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác văn hóa, thể thao các cấp. 

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, 

thể dục thể thao ở cơ sở. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2022 - 2026 

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh về phong trào “TDĐKXDĐSVH”; cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tập trung triển khai thực hiện quả Kế hoạch số 

508/KH-UBND, ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai 

thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026; Quyết định số 771/QĐ-UBND 

ngày 28/6/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn năm 2020 - 2030; Kế hoạch số 02/KH-

BCĐ ngày 01/6/2020 của Ban Chỉ đạo Đề án 641 về việc thực hiện Đề án tổng 

thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2020  - 2030 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 3318/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, 

phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật, giai đoạn 2021  - 2025; Kế 

hoạch số 382/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế 

hoạch triển khai triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ 

em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của phong trào 

“TDĐKXDĐSVH”; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” gắn với phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân. 

3. Tổ chức tốt các hình thức tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tập 

luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe; tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực 

tham tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, đẩy lùi hủ tục lạc hậu, thực hiện tốt 

các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng 

lối sống văn hóa lành mạnh. 
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4. Hàng năm duy trì tổ chức các giải thi đấu thể thao, hội thi, hội diễn, các 

cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo sân chơi bổ ích và thu hút sự tham 

gia, hưởng ứng của đông đảo Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.  

5. Tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư, 

hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; phát huy tối 

đa hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có để đáp ứng tốt 

nhất nhu cầu hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhân dân. 

6. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu 

biểu, xuất sắc trong việc triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”; cuộc 

vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” .  

Trên đây là Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg, ngày 

26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Mạnh Hùng 
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