UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1384 /UBND-VH&TT

Vĩnh Yên, ngày 06 tháng 05 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc bổ sung báo cáo công tác xây dựng,
quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế văn
hóa, thể thao trên địa bàn thành phố

Kính gửi: - Phòng Quản lý đô thị;
- Ban quản lý dự án ĐT&XD;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin-thể thao thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐGS, ngày 22/02/2022 Kế hoạch giám sát
chuyên đề công tác xây dựng, quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa,
thể thao trên địa bàn thành phố của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phố
Vĩnh Yên. Ngày 28/4/2022 UBND thành phố tổ chức Hội nghị làm việc với Đoàn
Giám sát của HĐND thành phố về giám sát chuyên đề công tác xây dựng, quản lý
và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Sau
khi nghe các nghe các ý kiến tham gia của Đoàn giám sát về hoàn thiện, bổ thêm
các nội dung của báo cáo công tác xây dựng, quản lý và tổ chức hoạt động các thiết
chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Lê Anh Tân về việc hoàn thiện lại báo cáo
theo yêu cầu của Đoàn giám sát, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban liên
quan, UBND các xã, phường báo cáo cụ thể, ngắn gọn công tác xây dựng, quản lý
và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố năm
2020, 2021, cụ thể:
1. Phòng Quản lý đô thị
- Cung cấp các văn bản chỉ đạo của Thành ủy (Nghị quyết, Thông báo kết
luận) liên quan tới công tác quy hoạch, xây dựng, các thiết chế Văn hóa, thể thao,
công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố;
- Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa
bàn thành phố;
- Công tác thanh tra, kiểm tra về xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể
thao trên địa bàn thành phố.
2. Ban quản lý dự án ĐT&XD
- Cung cấp các văn bản chỉ đạo của Thành ủy (Nghị quyết, Thông báo kết
luận) liên quan tới các dự án đầu tư xây dựng, các thiết chế Văn hóa, thể thao,
công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố;
- Việc triển khai thực hiện các dự án thiết chế Văn hóa, thể thao, công viên,
vườn hoa trên địa bàn thành phố
- Lắp đặt các thiết bị TDTT ngoài trời tại các công viên vườn hoa trên địa
bàn thành phố: nêu rõ điểm lắp đặt, số lượng thiết bị TDTT đã lắp đặt; Công tác
quản lý các thiết bị TDTT tại các điểm lắp đặt;
3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao thành phố

- Cung cấp các văn bản chỉ đạo của Thành ủy (Nghị quyết, Thông báo kết
luận) liên quan tới công tác tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể
thao thành phố; công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền về văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao trên địa bàn thành phố;
- Công tác hoạt động của thư viện thành phố, quy mô, diện tích, số lượng đầu
sách, số lượng bạn đọc đến thư viện năm 2020, 2021. Hiệu quả hoạt động của thư
viện;
- Công tác tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao quần chúng; vui chơi giải trí cho trẻ em...
- Công tác tổ chức phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể, liên kết các
hoạt động với tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
trên địa bàn thành phố;
- Tần suất các hoạt động hàng năm; kết quả thu hút sự tham gia của nhân
dân với các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT;
- Việc tổ chức và hoạt động của đội ngũ công tác viên thể dục thể thao từ
thành phố tới cơ sở;
- Kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao năm
2020, 2021;
- Chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên.
- Đánh giá về tồn tại, hạn chế trong công tác thư viện, công tác tổ chức các
hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; nguyên nhân khách
quan, chủ quan của tồn tại hạn chế.
4. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Công tác kiểm tra về xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa
bàn thành phố
* Về Nhà văn hóa:
- Nêu cụ thể hiện bao nhiêu thôn, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa (tên cụ thể
thôn, tổ dân phố); những thôn, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa hiện đã có quy
hoạch quỹ đất để xây dựng chưa, hay có phương án gì cho những thôn, tổ dân phố
chưa có nhà văn hóa.
- Về nội quy hoạt động nhà văn hóa, nêu cụ thể:
+ Số nhà văn hóa đã có nội quy hoạt động;
+ Số nhà văn hóa chưa có nội quy hoạt động.
- Cán bộ quản lý trông coi Nhà văn hóa xã, phường, thôn, tổ dân phố:
+ Số cán bộ chuyên trách, mức chi trả hỗ trợ cho cán bộ chuyên
trách trông coi quản lý nhà văn hóa;
+ Số cán bộ kiêm nhiệm, mức chi trả hỗ trợ cho cán bộ kiêm
nhiệm trông coi quản lý nhà văn hóa.
* Về sân thể thao, nhà tập luyện thể thao:
- Xã, phường có nhà tập luyện TDTT, sân thể thao cấp xã, phường;
- Thôn, tổ dân phố sân thể thao, nhà tập luyện TDTT
- Thôn, tổ dân phố chưa có sân thể thao
- Việc quy hoạch quỹ đất cho những thôn, tổ dân phố chưa có sân thể thao.

- Công tác quản lý, tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ thiết bị thể dục
thể thao ngoài trời trên địa bàn xã, phường mình;
- Cộng tác viên thể dục thể thao, mức chi trả hỗ trợ cho cộng tác viên thể
dục thể thao.
UBND thành phố yêu cầu các đơn vị báo cáo theo các nội dung trên gửi về
gửi về UBND thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước 9h30 ngày
09/5/2022 để phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp báo cáo UBND thành phố
phục vụ Đoàn giám sát HĐND thành phố theo đúng thời gian quy định.
UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện/.
Nơi nhận:
TL.CHỦ TỊCH
- TT UBND TP (b/c);
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như kính gửi (t/hiện);
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu: VT, VHTT.

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Đoàn Hồng Việt

