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Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu 

người dân 

Cập nhật: 28-12-2021 | 08:42:41 

 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, bên cạnh đầu tư cho lĩnh vực 

kinh tế, lĩnh vực văn hóa cũng được tỉnh quan tâm phát triển. Nhiều thiết 

chế văn hóa, thể thao (TCVHTT) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các 

ngành đầu tư, phát huy công năng, hiệu quả sử dụng, góp phần phục vụ, đáp 

ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 

các tầng lớp nhân dân. 

 

Các hoạt động triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh đã thu hút 

nhiều người dân đến tham quan, tìm hiểu 

 

 Quan tâm đầu tư 

Thời gian qua, các TCVHTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các 

ngành quan tâm đầu tư xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh 

thần của nhân dân. Thực hiện các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung 

ương về chỉ đạo, hướng dẫn công tác phát triển văn hóa, thể thao nói chung, xây 

dựng, quản lý và sử dụng các TCVHTT nói riêng, SởVăn hóa, Thể thao và Du 

lịch (VH,TT&DL) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều quy hoạch, đề án, 

quyết định, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phát triển ngành 

văn hóa, thể thao nói chung, cũng như về xây dựng, quản lý và sử dụng các 

TCVHTT trên địa bàn tỉnh nói riêng. 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa 

phương đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc 

xây dựng, quản lý và sử dụng các TCVHTT bảo đảm kịp thời, đúng quy định của 
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pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ông Nguyễn Văn 

Đảm, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP.Thuận An, cho biết ngoài 5 di 

tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, trên địa bàn thành phố hiện có 4 TCVHTT 

cấp thành phố, gồm: Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao, Thư viện, Nhà 

truyền thống và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên thành phố. Ở cấp xã, có 5 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở phường An Thạnh, Bình Chuẩn, An Phú, Bình 

Hòa và xã An Sơn. Ông Đảm cho biết: “Các TCVHTT trên địa bàn thành phố 

được quan tâm đầu tư xây dựng thời gian qua đã đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí 

và rèn luyện sức khỏe của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn”. 

Từ khi được thành lập, TX.Bến Cát đã tập trung xây dựng các TCVHTT 

trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ đời sống tinh thần 

ngày càng cao của người dân. Với sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã, 

sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của nhân dân và doanh 

nghiệp, đến nay, TX.Bến Cát đã xây dựng, hoàn thiện cơ bản hệ thống thiết chế 

văn hóa từ thị xã đến xã, phường, khu phố, ấp. Đến nay, trên địa bàn TX.Bến Cát 

đã hình thành một số TCVHTT ý nghĩa, trong đó có công trình Tượng đài thị xã, 

Trung tâm Văn hóa thanh niên công nhân thị xã, Nhà thiếu nhi, Nhà truyền thống, 

Thư viện, Quảng trường 30-4... Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt thể dục thể thao, 

rèn luyện sức khỏe của người dân, TX.Bến Cát còn trang bị 16 máy tập thể dục 

ngoài trời tại Quảng trường 30-4 và công viên rạch Cây É... 

Đáp ứng nhu cầu người dân 

Trong quá trình 25 xây dựng và phát triển, Bình Dương luôn xác định xây 

dựng đời sống văn hóa cơ sở có vị trí hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến 

tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống của người dân và cộng đồng dân cư. Việc 

đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống TCVHTT 

phục vụ nhân dân luôn được các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trên 

địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, cho biết trong những 

năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp 

đầu tư xây dựng TCVHTT nhằm phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần, vui chơi giải 

trí, tập luyện thể dục, thể thao và cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ cho nhân dân 

trong toàn tỉnh. Ở cấp tỉnh, một số công trình đã được đầu tư xây dựng, đưa vào 

khai thác, như: Sân vận động tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, Bảo tàng 

tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh... 

Theo đánh giá của ông Lê Văn Thái, sau khi đầu tư về cơ sở vật chất, các 

TCVHTT đã được quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu quả sử 

dụng, từng bước trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao quen thuộc, là địa 

chỉ thu hút nhân dân đến vui chơi, giải trí, sáng tạo và bảo tồn văn hóa, rèn luyện, 

phát triển thể chất, nâng cao sức khỏe. Để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới, 

tỉnh và ngành VH,TT&DL đang và sẽ tiếp tục rà soát lại các công trình đã xuống 

cấp, chưa được đầu tư hoặc chưa phù hợp, còn thiếu… để tiếp tục đầu tư sửa chữa, 
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nâng cấp, xây dựng mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân; đặc biệt 

quan tâm quy hoạch, xây dựng hệ thống TCVHTT cơ sở của địa phương phù hợp 

với kế hoạch “Xây dựng hệ thống TCVHTT cơ sở tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2020-2025, định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1479/QĐ-UBND ngày 8-6- 2020; đưa chương trình xây dựng hệ thống 

TCVHTT cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội của địa phương từ nay đến 

năm 2025. 

“Điều quan trọng cần tập trung thực hiện đó là tăng cường đầu tư, khai thác 

và sử dụng hiệu quả các TCVHTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đối với 

các TCVHTT ở cơ sở, các địa phương cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn nhằm khai 

thác, phát huy các thiết chế đã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa 

phương cũng như phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn 

hóa tinh thần của người dân”, ông Thái nói.   

 Ở cấp huyện, đến nay, 9/9 huyện, thị, thành phố đã hình thành Trung tâm 

Văn hóa, Thông tin - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh. Ở 

cấp xã, có 55/91 xã, phường, thị trấn đã có Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học 

tập cộng đồng; trong đó có 28 trung tâm được đầu tư xây dựng mới đạt chuẩn về 

diện tích, phù hợp với quy định của Bộ VH,TT&DL, có 247/289 nhà văn hóa ấp, 

khu thể thao ấp đạt chuẩn. Bên cạnh hệ thống TCVHTT do ngân sách Nhà nước 

đầu tư xây dựng, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể 

chính trị cũng đầu tư xây dựng một số thiết chế phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 

công nhân lao động cũng như nhân dân. 

 

 HỒNG THUẬN 
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