UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 558/SVHTTDL-QLVHGĐ
V/v giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết
các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn
hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Bình Thuận, ngày 05 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình;
- Thanh tra Sở.
Thực hiện Công văn số 621/UBND-KGVXNV ngày 23/02/2021 của Ủy
ban Nhân dân tỉnh về việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn
hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Phòng Quản lý Văn hóa và Gia
đình, Thanh tra Sở chủ động tham mưu lãnh đạo Sở triển khai, thực hiện các nội
dung kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại Báo cáo
giám sát số 09/BC-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh (file
đính kèm). Cụ thể:
1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn
chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động
kinh doanh karaoke, vũ trường, quảng cáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm
công tác văn hóa - xã hội cấp huyện và cấp xã.
- Rà soát, tham mưu cung cấp các nội dung liên quan đến quy hoạch
quảng cáo ngoài trời phù hợp với mỹ quan, yêu cầu phát triển tại các khu vực đô
thị để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
2050.
2. Thanh tra Sở
- Tham mưu lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, sở ngành liên
quan và các địa phương hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh
phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cấp huyện (tỷ lệ trích
để lại, nội dung chi, định mức chi …).
- Rà soát, tham mưu kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tổ chức
các lớp tập huấn, cấp chứng chỉ đo độ ồn cho các thành viên Đội kiểm tra liên
ngành văn hóa - xã hội các cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với
các hoạt động gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân
như: Karaoke, loa kẹo kéo, hội chợ …
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định
pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; có giải pháp xử lý đối với
tổ chức thuê người dán quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT. QLVHGĐ.
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