
 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số:    /BC-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Tĩnh, ngày      tháng 12 năm 2020 
 

BÁO CÁO 
 Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết “Xây dựng và nâng cao hiệu 

quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở,  
giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo” 
 (Trình tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khoá XVII) 

   

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Thông báo số 489/TB-HĐND ngày 11/11/2020; Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ 

chức thẩm tra Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 26/11/ 2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết “Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025 và những 

năm tiếp theo”; kết quả thẩm tra như sau:  

1. Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị 

quyết số 55/2013/NQ-HĐND về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất 

lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020”, sau 7 

năm triển khai thực hiện, từ điểm xuất phát thấp, chỉ có 15/198 nhà văn hóa 

đạt chuẩn, chiếm 7,6% và 09/286 khu thể thao xây dựng đạt chuẩn, chiếm 

3,14%, đến nay tỷ lệ nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn chiếm tỷ lệ trên 

80%
1
, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần hoàn 

thành tiêu chí số 6 (về cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (về văn hóa) 

trong Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống văn hóa của người 

dân từng bước được được cải thiện, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được 

bảo tồn, phát huy có hiệu quả.   

Tuy nhiên, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tại một số địa 

phương còn thiếu đồng bộ; số lượng lớn thiết chế văn hóa, thể thao được chỉnh 

trang, nâng cấp nhằm hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2013 

- 2017 nay đã xuống cấp
2
. Một số địa phương thực hiện chủ trương sáp nhập 

thôn, xã nhưng thiết chế văn hóa, thể thao vừa thừa, vừa thiếu, không đảm bảo 

hoạt động. Việc xây dựng đô thị văn minh gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thiết chế 

văn hóa, thể thao tại các xã, phường thị trấn đạt chuẩn còn thấp. Hiệu quả hoạt 

                                           
1
 Toàn tỉnh có 190/216 nhà văn hóa đạt chuẩn đạt 87,96%; 183/216 khu thể thao đạt chuẩn đạt 84,7%;  

1822/1982 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn đạt tỷ lệ 91,9%; 1670/1982 khu thể thao thôn đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 

84,25%; 
2
 Theo BC đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND của Sở Văn hóa - Thể Thao - Du 

lịch, hiện 56 nhà văn hóa, 64 khu thể thao xã, 849 nhà văn hóa, 931 khu thể thao thôn được nâng cấp, sửa chữa 

trong giai đoạn 2013 - 2017 có dấu hiệu xuống cấp. 
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động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn hạn chế, mức hưởng thụ văn 

hóa của Nhân dân giữa các vùng trên địa bàn tỉnh còn nhiều chênh lệch và 

chậm được khắc phục. 

Trước những tồn tại, hạn chế nêu trên và trong điều kiện tỉnh ta đang tập 

trung triển khai xây dựng Đề án thí điểm Hà Tĩnh đạt chuẩn Nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025; các chính sách hỗ trợ thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở 

dừng thực hiện khi Nghị quyết 55/2013/NQ-HĐND sẽ hết hiệu lực vào tháng 

12/2020. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết “Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo” tại Kỳ 

họp lần này là cần thiết và phù hợp; góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 

đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; xây dựng Hà 

Tĩnh có hệ thống hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, 70% xã đạt chuẩn văn 

hóa nông thôn mới, 60% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

2. Về căn cứ pháp lý 

Tờ trình số 428/TTr-UBND và dự thảo Nghị quyết “Xây dựng và nâng 

cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai 

đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo” đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục, đảm 

bảo các căn cứ pháp lý liên quan và được cơ quan Tư pháp thẩm định theo 

đúng trình tự, quy phạm pháp luật.  

3. Về nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết 

Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức làm việc với cơ quan soạn thảo, nhìn 

chung các ý kiến góp ý đã được tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh. Vì vậy, Ban Văn 

hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, đồng 

thời đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung sau:  

- Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết: Đề nghị xem xét sửa đổi thành 

“Nghị quyết Quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 và 

những năm tiếp theo” để phù hợp với các nội dung quy định tại Nghị quyết;  

- Tại Khoản 2, Điều 2: Đề nghị không đưa vào Nghị quyết nội dung: 

“Riêng tiền bán đất sẽ được điều tiết theo tỷ lệ chung của tỉnh”; vì việc điều 

tiết nguồn thu từ tiền đất đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết 28/2016/NQ-

HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về Quy định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa 

các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 2017; 

- Tại điểm a, b, Khoản 3, Điều 2: Đối với chính sách hỗ trợ “Câu lạc bộ 

văn nghệ dân gian”, “các mô hình điểm về văn hóa, gia đình”, “Lễ hội cấp 

tỉnh”  đề nghị xây dựng tiêu chí cụ thể để triển khai thực hiện. 

- Về bố cục Nghị quyết: Đề nghị bổ sung điều khoản quy định về kinh 

phí thực hiện Nghị quyết vào trước Điều 3 và chuyển Điều 3 thành Điều 4.  



 

 

 

 

Căn cứ vào kết quả thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất đề nghị 

Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý thông qua Nghị quyết “Xây dựng và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 

2021 - 2025 và những năm tiếp theo” tại Kỳ họp thứ 18, HĐND khóa XVII và 

đề nghị UBND tỉnh tiếp thu làm rõ, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trên 

trước khi ban hành.  

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét và quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp 18; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh tỉnh; 

- Lưu: VT.VX. 

 
 

TM. BAN VĂN HOÁ XÃ HỘI 
KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
 

 

Đào Thị Anh Nga 
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