
1. Hệ tHống tHiết cHế văn Hóa, tHể 
tHao cơ sở là gì?

 Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 
cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác 
tuyên truyền chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục, thể thao góp phâng xây 
dựng đời sống văn hóa cơ sở và giữ gìn, 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Để định hướng cho hệ thống thiết chế 
văn hóa, thể thao cơ sở, ngày 11/11/2013, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 2164/QĐ-TTg phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ thông thiết 
chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 
2013 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa 
phương đã tích cực triển khai có hiệu quả 
các giải pháp và yêu cầu tại Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, hiện 
nay cả nước đã có hệ thống thiết chế văn 
hóa cơ sở các cấp trên toàn quốc như sau:

- Cấp tỉnh: Có 69 Trung tâm văn hóa, 
Trung tâm văn hóa - Thông tin, Trung tâm 
Thông tin triển lãm, Trung tâm văn hóa 
Nghệ thuật...

- Cấp huyện: 651/713 quận, huyện có 
Trung tâm văn hóa - thể thao hoặc Nhà 

văn hóa đạt tỷ lệ khoảng 91 %...

- Cấp xã: Có khoảng 7.456/10.184 xã, 
phường, thị trấn có Trung tâm văn hóa - 
thể thao, đạt tỷ lệ 73,2 %...

- Cấp thôn: Có 75.996/101.732 thôn, 
bản có Nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 74,7%...

Toàn quốc hiện nay có 40 tỉnh, thành 
phố đã quy hoạch quỹ đất dành cho xây 
dựng thiết chế văn hóa, thể thao. Từ năm 
2014 đến nay, có 03 Trung tâm văn hóa 
cấp tỉnh có cơ sở vật chế hiện đại được 
đưa vào sử dụng (Bạc Liêu, Bến Tre, 
Quảng Bình); nổi bật là việc xây dựng cơ 
sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông 
thôn mới.

- Thiết chế văn hóa, thể thao thuộc các 
bộ, ngành, đoàn thể bao gồm:

Hệ thống thiết chế Công đoàn: 04 
Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô 

(Hà Nội), Việt Tiệp (Hải Phòng), Việt Nhật 
(Quảng Ninh) và Cung văn hóa Lao Động 
(TP. Hồ Chí Minh); 30 Nhà văn hóa lao 
động cấp tỉnh và 29 Nhà văn hóa lao động 
cấp huyện.

- Hệ thống thiết chế của Trung ương 
Đoàn Thanh niên: Hiện nay, toàn quốc có 
68 Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt 
động Thanh, Thiếu nhi cấp tỉnh, thành 
phố; 168 Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt 
động Thanh, Thiếu nhi cấp huyện.

2. các tHiết cHế văn Hóa, tHể tHao cơ 
sở Hoạt động nHư tHế nào?

Với hệ thống thiết chế văn hóa thể thao 
tương đối rộng khắp từ Trung ương đến cơ 
sở, thời gian qua, hoạt động của hệ thống 
thiết chế đã và đang tổ chức nhiều hoạt 
động văn hóa, thể thao trên địa bàn dân 
cư, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ 
văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân 
dân; đồng thời, làm nhiệm vụ tuyên truyền, 
cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị 
của Đảng, Nhà nước và địa phương, trong 
đó có công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật. Điều này thể hiện qua các nội dung 
cụ thể ở từng cấp như sau: 

- Hệ thống thiết chế văn hóa cấp tỉnh 
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được 
giao, nỗ lực sáng tạo tổ chức hoạt động tại 

ï



chỗ, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai 
các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật ở cơ sở....

- Thiết chế văn hóa, thể thao cấp 
huyện đã tích cực hoàn thành các nhiệm 
vụ chính trị, văn hóa xã hội góp phần đưa 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước vào cuộc sống; kết nối với các trung 
tâm văn hóa, thể thao cấp xã bảo tồn, 
phát huy các giá trị văn hóa ...

- Thiết chế văn hóa cấp xã, cấp thôn 
được quan tâm, xây dựng, tổ chức hoạt 
động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao 
quần chúng phong phú, đa dạng thu hút, 
hấp dẫn người tham gia, từ đó nâng cao ý 
thức gìn giữ bản sắc văn hóa.

3. Hoạt động pHổ biến, giáo dục 
pHáp luật tHông qua các tHiết cHế văn 
Hóa, tHể tHao cơ sở được tHể Hiện nHư 
tHế nào?

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 
luật thông qua các thiết chế văn hóa, thể 
thao cơ sở được thể hiện trên các mặt cơ 
bản sau đây:

- Lồng ghép với các hoạt động chuyên 
môn như biểu diễn các chương trình nghệ 
thuật có nội dung liên quan đến pháp luật, 
tổ chức các cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu 
pháp luật, các triển lãm, hội chợ phục vụ 
nhiệm vụ chính trị gắn với tuyên truyền 

pháp luật...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền 
nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện 
chính trị quan trọng  của đất nước hoặc 
các cuộc vận động của mỗi ngành về từng 
chủ đề cụ thể.

Tổ chức trực tiếp các hội nghị, hội thảo 
nói chuyện chuyên đề về pháp luật theo 
kế hoạch hoặc trên cơ sở phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị có liên quan. Với lợi thế 
về vị trí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cũng 
như nhiệm vụ, chức năng, các cuộc hội 
nghị, hội thảo nói chuyện chuyên đề về 
pháp luật thường xuyên được tổ chức tại 
các thiết chế văn hóa, thể thao và thu hút 
đông đảo người dân tham gia.

Trực tiếp đưa pháp luật đến người dân 
thông qua các cuộc họp dân được tổ chức 
tại các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, 
đặc biệt là thôn, làng, ấp bản. Ngoài các 
nhiệm vụ cụ thể về tổ chức tuyên truyền, 
cổ động, các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ thì thiết chế văn hóa, thể thao thông 
còn được giao thêm nhiệm vụ là nơi tổ 
chức họp thôn để bàn những vấn đề ở cơ 
sở nhằm đưa các chủ trương, chính sách 
pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, 
cũng như phát huy dân chủ cơ sở. Đây 
cũng là kênh tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật hết sức hiệu quả.

thông qua các thiết chế văn 
hóa, thể thao cơ sở

tăng cưỜng công tác pHổ biến, 
giáo dục pHáp luật
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VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT


