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BÁO CÁO GIÁM SÁT
Về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo trong 02 năm (2016 - 2017)
Thực hiện Kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2020, Ban Văn hóa - Xã
hội HĐND tỉnh đã tổ chức tái giám sát “việc thực hiện các kiến nghị sau giám
sát của Ban thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch
trong 02 năm (2016 - 2017)”1. Sau khi giám sát trực tiếp tại UBND thành phố
Phan Thiết, UBND huyện Tánh Linh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch; giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện, thị xã còn
lại; Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả giám sát như sau:
A. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
I. Các kiến nghị đã giải quyết xong
UBND tỉnh, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố
đã quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn
hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại Báo cáo số 40/BC-HĐND ngày 16/9/2016 và Báo cáo
số 28/BC-HĐND ngày 28/4/2017; theo đó, UBND tỉnh đã giải quyết 01/03 kiến
nghị; Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch đã giải quyết 03/04 kiến nghị; UBND các
huyện, thị xã, thành phố đã giải quyết 03/04 kiến nghị. Cụ thể như sau:
1. Chỉ đạo thực hiện việc cấp phép hoạt động vũ trường theo đúng
quy hoạch tỉnh đã ban hành, không để các cơ sở kinh doanh bar biến tướng
vũ trường hoạt động trong khu dân cư2
Các quy định về cấp phép hoạt động vũ trường đã được UBND tỉnh và
các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số
54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ
karaoke, dịch vụ vũ trường. Theo đó, UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và du
lịch đã ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền như sau:
Nội dung các kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại:
- Đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo kết quả giám sát số 60/BC-HĐND ngày 29/6/2017 về thực hiện
chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
- Đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: (1) Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-HĐND ngày 16/9/2016
về kết quả giám sát về Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa giai đoạn 2014 - 2016 trên địa
bàn tỉnh; (2) Báo cáo kết quả giám sát số 28/BC-HĐND ngày 28/4/2017 về việc thực hiện Luật Thể dục, thể
thao.
2
Kiến nghị đối với UBND tỉnh tại Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-HĐND ngày 16/9/2016.
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- Công văn số 3700/UBND-KGVXNV ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh
về việc triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của
Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.
- Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về
việc bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban
Nhân dân tỉnh về phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy
phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
- Quyết định số 635/QĐ-SVHTTDL ngày 16/12/2019 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin,
Trưởng Phòng Văn xã các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cấp, điều chỉnh và
thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh.
Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, từ năm 2016 đến tháng
9/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp 63 giấy phép, UBND cấp huyện
cấp 23 giấy phép và Phòng Văn hóa, Thông tin cấp huyện cấp 12 giấy phép kinh
doanh dịch vụ karaoke.
Việc kiểm tra đối với những trường hợp kinh doanh quán bar hoạt động
trá hình vũ trường đã được Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh đẩy
mạnh hoạt động kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở, xử lý đối với những cơ sở
kinh doanh biến tướng, không đúng quy định pháp luật. Tại một số địa phương,
số lượng các cơ sở kinh doanh cà phê hoạt động dưới hình thức club, bar biến
tướng vũ trường có giảm so với thời gian trước đây3
2. Về hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp
a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp của Đội Kiểm tra liên
ngành văn hóa - xã hội tỉnh cho phù hợp với yêu cầu hiện nay và ban hành quy
định hỗ trợ về kinh phí hoạt động Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội4
Từ cuối năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định để
củng cố về tổ chức và quy chế hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tỉnh như sau:
- Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc thành lập Đoàn
kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh Bình Thuận và Quyết định số
2504/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Phan Thiết còn 03 cơ sở hoạt động (DNTN Cà phê Paris Night - K1, Phạm
Hùng; Công ty TNHH Nhạc Mới (68 Club) - 122A Nguyễn Đình Chiểu; Công ty TNHH Bạch Đằng-PT (A3) P7-P9 Tôn Đức Thắng) và địa bàn thị xã Lagi còn 01 cơ sở hoạt động (Hộ kinh doanh cà phê nhạc trẻ AZ - số
108, Tôn Đức Thắng, phường Tân Thiện, thị xã La Gi).
4
Kiến nghị đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-HĐND ngày
16/9/2016.
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văn hóa - xã hội tỉnh Bình Thuận (thay thế Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày
13/12/2016).
- Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về việc ban hành Quy
chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các
cấp tỉnh Bình Thuận.
- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về việc
thay thế thành viên Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh Bình Thuận.
Theo đó, cơ cấu tổ chức Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội đã
đồng bộ và kiện toàn từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã. Thành phần tham gia
Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp bao gồm: Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; Công an; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi
trường, Công thương, Y tế; có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa,
thể thao và du lịch theo đúng chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh quy định và
các văn bản pháp luật liên quan. Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của lực
lượng Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp cũng đã quy định rõ các nội
dung chi, mức chi, nguồn kinh phí hoạt động; thực hiện khen thưởng cho Đoàn,
Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội và những cá nhân có liên quan trong
các hoạt động cao điểm.
b) UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành
văn hóa - xã hội tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các cơ sở
hoạt động kinh doanh trái phép, vi phạm pháp luật và tiến hành xử lý nghiêm
các vi phạm5
Hàng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố đều ban hành Kế hoạch
kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Trên cơ
sở các quy định về tổ chức và quy chế hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành
của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành các quyết định
thành lập, thay thế, kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành cấp huyện, cấp xã.
Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp đã tổ chức nhiều đợt
kiểm tra tại nhiều cơ sở kinh doanh karaoke và hoạt động quảng cáo trên địa
bàn6; có sự phối hợp kiểm tra với các Đội quản lý thị trường, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch. Trong đó, tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định tại
Kiến nghị đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-HĐND ngày
16/9/2016.
6
- Huyện Hàm Tân: (1) Cấp huyện: Tổ chức kiểm tra 10 đợt tại 62 cơ sở kinh doanh; (2) Cấp xã: Tổ chức kiểm
tra 15 đợt tại 102 cơ sở kinh doanh (thực hiện trong 02 năm 2016 và 2017).
- Thị xã Lagi: Từ năm 2016 đến tháng 9/2020 Đội Kiểm tra liên ngành cấp huyện đã thực hiện 80 đợt kiểm tra
tại 278 cơ sở kinh doanh.
- Huyện Tuy Phong: Tổ chức kiểm tra 26 đợt tại 99 cơ sở kinh doanh theo kế hoạch hàng năm; phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện và UBND các xã/thị trấn kiểm tra 08 đợt tại 26 cơ sở kinh doanh.
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Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ đối với các tổ
chức, cá nhân kinh doanh karaoke như: Bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực
phẩm; đảm bảo điều kiện cách âm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
tiếng ồn; quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; sử dụng lao động
và hợp đồng lao động, bảo hiểm; quảng cáo và kinh doanh rượu bia, phòng
chống thuốc lá và tác hại của thuốc lá; phòng chống tệ nạn xã hội,…
Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo
quy định. Các hình thức xử lý vi phạm phổ biến như: Nhắc nhở, hướng dẫn điều
chỉnh một số hạng mục theo đúng quy định; thu giữ, tháo gỡ các phương tiện vi
phạm hoặc biển quảng cáo sai quy định; xử phạt vi phạm hành chính; thu hồi
giấy phép kinh doanh,…
3. Việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh
dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh7
Ngày 31/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3098/QĐUBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phố hợp quản lý hoạt động quảng cáo,
hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh.
4. Tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ
các cán bộ, công chức làm công tác quản lý văn hóa8
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện nhiều biện pháp với nhiều
hình thức khác nhau để tham mưu UBND tỉnh tổ chức hướng dẫn, tập huấn
chuyên môn, nghiệp vụ các cán bộ, công chức làm công tác quản lý văn hóa như:
- Thường xuyên đăng tải, cập nhật các quy định pháp luật và UBND tỉnh
liên quan đến công tác quản lý hoạt động văn hóa lên trang thông tin điện tử của
Sở để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, cập nhật.
- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố danh
mục thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, cấp xã trên
địa bàn tỉnh9 và ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền của Sở10.
- Tổ chức hội nghị, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện
nhiệm vụ quản lý các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã,
Kiến nghị đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-HĐND ngày
16/9/2016.
8
Kiến nghị đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-HĐND ngày
16/9/2016.
9
Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tịch hành chính
thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh;
đồng thời, ban hành Hướng dẫn số 177
10
Hướng dẫn số 177/HĐ-SVHTTDL ngày 29/01/2018 về thực hiện công tác quản lý và cấp giấy phép kinh
doanh karaoke trên địa bàn tỉnh.
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thành phố về: Thực hiện các quy định về quản lý và cấp giấy phép kinh doanh
karaoke; một số chế tài và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện cấp phép hoạt
động karaoke,…
5. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức hoạt động
kinh doanh karaoke, quảng cáo và chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt công
tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa và hoạt động dịch vụ văn
hóa trên địa bàn của UBND các huyện, thị xã, thành phố11
UBND cấp huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn, yêu cầu UBND
cấp xã phối hợp thực hiện kịp thời các quy định của nhà nước và chỉ đạo của
tỉnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa
trên địa bàn. Tuyên truyền các quy định trong lĩnh vực karaoke, quảng cáo bằng
văn bản; thông qua các đợt kiểm tra để nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở kinh
doanh thực hiện đúng các quy định; vận động nhân dân tích cực phát hiện, đấu
tranh, phòng chống các biểu hiện trái pháp luật trong hoạt động kinh doanh
karaoke và quảng cáo; một số địa phương đã xây dựng chương trình, tin bài,
phóng sự để phát trên các phương tiện truyền thông12; trao đổi thông tin nghiệp
vụ lồng ghép trong các nội dung giao ban hàng tháng, hàng quý 13. Ngoài ra, việc
tuyên truyền bằng xe lưu động, treo băng rôn - khẩu hiệu cũng được một số địa
phương áp dụng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tổ chức làm việc các cơ sở
kinh doanh trên địa bàn để nắm bắt rõ hơn thông tin, giải quyết những vấn đề mà
các cơ sở còn khó khăn, vướng mắc14.
II. Các kiến nghị đang giải quyết
1. Ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch các điểm kinh doanh
dịch vụ karaoke, vũ trường, quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2016 - 202015
Ngày 02/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 321/UBNDKGVX về việc đồng ý chủ trương xây dựng Quy hoạch các điểm kinh doanh
karaoke, vũ trường và Quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2017 - 2025. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã liên hệ với các cơ quan,
đơn vị liên quan để triển khai thực hiện Quy hoạch nêu trên. Tuy nhiên, đến
ngày 24/11/2017, Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch (có hiệu lực từ ngày
Kiến nghị đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-HĐND ngày
16/9/2016.
12
UBND huyện Tuy Phong.
13
UBND huyện Tuy Phong.
14
UBND thị xã Lagi: từ năm 2016 đến năm 2019 đã tổ chức làm việc với 570 lượt cơ sở kinh doanh trên lĩnh
vực văn hóa, thể thao và du lịch, quảng cáo trên địa bàn thị xã để nắm bắt thông tin, phổ biến quy định liên quan
và giúp các cơ sở tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.
15
Kiến nghị đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-HĐND ngày
16/9/2016.
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01/01/2019) thì nội dung “Quy hoạch các điểm kinh doanh karaoke, vũ trường
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025” thuộc đối tượng buộc phải bãi bỏ16; nội
dung “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025”
đã dừng lập quy hoạch do việc lập quy hoạch này chỉ được triển khai sau khi
quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030 được lập và phê duyệt theo quy
định của Luật Quy hoạch17.
Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai các bước xây
dựng xây dựng Phương án phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới cơ sở văn hóa, thể
thao và du lịch để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến 205018, trong đó có nội dung quy hoạch quảng cáo ngoài trời.
Một số địa phương đã thực hiện quy hoạch khu vực quảng cáo miễn phí
tại địa bàn xã, phường, thị trấn nhưng chưa mang lại hiệu quả do vị trí đặt bảng
quảng cáo không thuận lợi, không thu hút người dân đến xem.
2. Đề xuất Bộ, ngành có liên quan tổ chức lớp tập huấn đo độ ồn, cấp
chứng chỉ cho thành viên Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp
hoạt động hiệu quả.19
Hiện nay, việc tập huấn đo độ ồn, cấp chứng chỉ hành nghề cho thành
viên Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội vẫn chưa được quan tâm đúng
mực. Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp thực hiện việc kiểm tra,
xử lý vi phạm liên quan đến các vi phạm về tiếng ồn nhưng chỉ có số ít cán bộ,
công chức ngành tài nguyên và môi trường, cảnh sát môi trường được cấp chứng
chỉ đo độ ồn nên gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm tra, xử lý vi
phạm các quy định về độ ồn trên địa bàn tỉnh. Một số địa phương chưa được tập
huấn, cấp chứng chỉ đo độ ồn20 và chưa được cấp máy đo độ ồn cho lực lượng
kiểm tra.21
Việc giải quyết tình trạng sử dụng loa kéo, kinh doanh karaoke,… không
đảm bảo quy định về độ ồn vẫn còn nhiều khó khăn, đang gây ảnh hưởng đến
cuộc sống của người dân, đặc biệt là tại các đô thị lớn như thành phố Phan Thiết,
thị xã Lagi.
3. Quan tâm quy hoạch diện tích khu liên hợp thể thao tỉnh và cân
đối vốn để đầu tư từng bước một số hạng mục công trình như: Tường rào,
Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017.
Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Quy hoạch năm 2017.
18
Theo Kế hoạch số 1447/KH-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác xây
dựng Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
19
Kiến nghị đối với UBND tỉnh tại Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-HĐND ngày 16/9/2016.
20
UBND các huyện, thị xã: Lagi, Hàm Tân, Tuy Phong.
21
UBND các huyện, thị xã: Lagi, Tuy Phong.
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Sân vận động, khu thể thao ngoài trời… Quy hoạch cơ sở vật chất, sân bãi
cho các môn thể thao biển như: Sân bóng chuyền, bóng đá bãi biển theo Đề
án thành lập Trung tâm du lịch - thể thao biển quốc gia tại Bình Thuận.22
Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1850/QĐ-UBND
của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng
Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận; theo đó, diện tích Khu liên hợp
thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận là 23,2 ha (theo quy hoạch trước đây là 35,9
ha). Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký hợp đồng với Viện quy
hoạch Xây dựng Bình Thuận để triển khai khảo sát lập quy hoạch chi tiết của
Dự án (diện tích 23,2 ha).
Theo Đề án thành lập Trung tâm du lịch - thể thao biển quốc gia tại Bình
Thuận đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có các hạng mục sân
bóng chuyền, sân Bóng đá bãi biển23. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối
hợp với Ban quản lý khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành triển khai thực hiện
và duy trì hoạt động 01 sân bóng đá và 01 sân bóng chuyền bãi biển tại bãi biển
Đồi Dương. Ngoài ra, Dự án đầu tư xây dựng Khu tập luyện và thi đấu các môn
Đua thuyền tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết dự kiến sẽ khởi công vào
cuối năm 2020.
III. Các kiến nghị chưa giải quyết
1. Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp quản lý, rà soát các cơ sở bị xử
phạt vi phạm nhiều lần để kiên quyết xử lý, đề nghị xóa bỏ mã ngành kinh
doanh vi phạm24.
2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí
hoạt động hàng năm cho Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa - xã hội25.
Kinh phí hoạt động cho đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cấp
huyện, cấp xã chủ yếu được trích từ kinh phí xử phạt vi phạm hành chính do đội
kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội xử lý. UBND các huyện, thị xã, thành phố
chưa quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ cho Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã
hội từ ngân sách cấp huyện.

Kiến nghị đối với UBND tỉnh tại Báo cáo kết quả giám sát số 28/BC-HĐND ngày 28/4/2017.
Triển khai theo các văn bản của UBND tỉnh: (1) Kế hoạch số 3759/KH-UBND Ngày 13/10/2016 về việc tổ
chức thực hiện Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm Du lịch - Thể thao biển mang tầm quốc gia, giai
đoạn 2017-2020; (2) Kế hoạch số 4686/KH-UBND ngày 13/12/2016 về việc quản lý, khai thác dịch vụ du lịch
khu vực bãi biển Đồi Dương - Thương Chánh, thành phố Phan Thiết.
24
Kiến nghị đối với UBND tỉnh tại Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-HĐND ngày 16/9/2016.
25
Kiến nghị đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Báo cáo kết quả giám sát số 40/BC-HĐND ngày
16/9/2016.
22
23
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3. Rà soát để ban hành (hoặc điều chỉnh, bổ sung) chính sách ưu đãi đầu
tư trong lĩnh vực thể dục thể thao; chính sách hỗ trợ cho vận động viên, huấn
luyện viên có đóng góp thành tích thể thao của tỉnh26.
IV. Đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát trên lĩnh
vực văn hóa, thể thao và du lịch
1. Mặt được
Từ năm 2016 đến nay, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn
hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá
nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. UBND
tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện
nghiêm túc quy định pháp luật liên quan đên hoạt động kinh doanh dịch vụ
karaoke, vũ trường, quảng cáo. Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp
được kiện toàn về nhân sự và có quy chế hoạt động cụ thể.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về
kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo được thực hiện sâu rộng, dưới nhiều
hình thức thiết thực, trực quan góp phần nâng cao nhận thức của cơ sở kinh
doanh và người dân trong việc tuân thủ quy định pháp luật.
Việc thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh karaoke được tiến hành
nhanh, gọn, đúng quy định, theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
Việc tiếp nhận hồ sơ liên quan đến thủ tục Thông báo sản phẩm quảng cáo được
thực hiện theo cơ chế một cửa, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân khi
tham gia đăng ký quảng cáo. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm liên
quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa được quan tâm, chú
trọng từ tỉnh tới địa phương. Hoạt động quảng cáo, rao vặt không đúng quy định
đã giảm ở nhiều địa phương. Các vi phạm trong hoạt động quán bar có giảm so
với thời gian trước đây. Các hoạt động karaoke, quảng cáo đã dần đi vào ổn
định, góp phần vào việc ổn định trật tự xã hội chung trên địa bàn tỉnh.
Việc đầu tư các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao gắn với thực hiện
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,… đã từng bước nâng cao đời sống tinh
thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
2. Tồn tại, hạn chế
- Vẫn còn tình trạng một số cơ sở kinh doanh karaoke sử dụng bài hát không
được phép lưu hành; hoạt động quá giờ quy định; cơ sở không giám sát chặt chẽ để
khách hàng sử dụng các chất cấm; vi phạm quy định về sử dụng lao động.
26

Kiến nghị đối với UBND tỉnh tại Báo cáo kết quả giám sát số 28/BC-HĐND ngày 28/4/2017.
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- Việc đo độ ồn để xử lý vi phạm gặp khó khăn do thiếu cán bộ chuyên
môn được cấp chứng chỉ, kinh phí để kiểm định máy đo độ ồn theo định kỳ hàng
năm gặp khó khăn27.
- Một số quán bar vẫn còn xảy ra tình trạng kinh doanh không đúng ngành
nghề đã đăng ký, tổ chức chương trình ca nhạc khi chưa được cấp phép. Công
tác quản lý hoạt động hội chợ còn một số hạn chế như tiếng ồn, tình trạng quảng
cáo, phát tờ rơi không đúng quy định làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người
dân tại các khu vực xung quanh hội chợ và các khu vực lân cận.
- Tình trạng quảng cáo, rao vặt không đúng quy định vẫn còn diễn biến
phức tạp như: Treo băng rôn không đúng địa điểm, số lượng quy định, hết thời
hạn nhưng chậm tháo gỡ, phải nhắc nhở nhiều lần; dán quảng cáo rao vặt tại các
vị trí không được cho phép như trên cột điện, hàng rào,… Việc xử lý vi phạm
trong hoạt động quảng cáo rao vặt khó khăn do đối tượng dán quảng cáo, rao vặt
luôn thay đổi, thời điểm thực hiện dán quảng cáo sai quy định tập trung hầu hết
vào buổi tối và sáng sớm. Ngoài ra, việc xử lý các doanh nghiệp thuê người đi
phát quảng cáo rao vặt cũng chưa được giải quyết triệt để.
- Định mức chi hoạt động cho Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội
các cấp còn thấp hoặc chưa có mức chi cụ thể. Chưa có hướng dẫn việc sử dụng
khoản kinh phí trích lại từ kinh phí xử phạt của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa
- xã hội các cấp. Mức bồi dưỡng hàng đêm cho thành viên Đội Kiểm tra liên
ngành văn hóa - xã hội được áp dụng từ năm 2008 hiện nay đã không còn phù
hợp: 50.000 đồng/người (bao gồm cả tiền xăng xe). Các thành viên Đội Kiểm tra
liên ngành văn hóa - xã hội thường xuyên phải làm việc ban đêm, tự trang bị
phương tiện đi lại nên chưa đảm bảo an toàn.
- Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao còn
gặp khó khăn, chưa đồng bộ do không đủ diện tích, thiếu kinh phí.
B. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
UBND tỉnh, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành
phố đã quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày
29/6/2017; kết quả thực hiện như sau:
I. Các kiến nghị đã giải quyết:
1. Kiến nghị Bộ ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy
phạm pháp luật không còn phù hợp với tình hình đổi mới giáo dục hiện nay.28
27
28

Chi phí kiểm định khoảng 2.200.000 đồng/lần kiểm định.
Đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành liên quan.
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- Ngày 12/7/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số
16/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức
số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (thay thế
Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Liên bộ Giáo
dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ
sở giáo dục phổ thông công lập). Tuy nhiên, quy định về định mức biên chế giáo
viên đối với trường tiểu học dạy 02 buổi/ngày tại Thông tư số 16/2017/TTBGDĐT vẫn là 1,5 giáo viên/lớp, không thay đổi so với Thông tư số
35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV.
- Ngày 09/6/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số
15/2017/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm
việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TTBGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên,
quy định về chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên làm công tác kiêm
nhiệm vẫn được thanh toán theo định mức miễn giảm tiết dạy, không thanh toán
theo chế độ phụ cấp kiêm nhiệm.
2. Kiến nghị Bộ ngành Trung ương nghiên cứu ban hành chế độ phụ
cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục
tại Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo; chế độ ưu đãi
đối với giáo viên mầm non, nhân viên trường học tại các cơ sở giáo dục
mầm non công lập và nhân viên hành chính, thiết bị, thư viện tại các cơ sở
giáo dục phổ thông công lập.29
Theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ về
quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với
giáo viên mầm non quy định “Giáo viên mầm non trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại
các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực
tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người
dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của
Thủ tướng Chính phủ” được hỗ trợ 450.000 đồng/tháng. Chính sách đối với các
đối tượng còn lại hiện nay chưa thay đổi.
3. Chỉ đạo các ngành chuyên môn tiếp tục thực hiện công tác kiểm
tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh
về tuyển dụng, sử dụng biên chế của ngành giáo dục; hướng dẫn bố trí,

29

Đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành liên quan.
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phân bổ kinh phí hoạt động cho các trường, nhất là trường có nhiều điểm
trường, trường vùng sâu, vùng xa, trường có học sinh dân tộc.30
UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra việc thực
hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tuyển dụng, sử dụng biên
chế của ngành giáo dục kịp thời từ tỉnh tới các địa phương. Công tác kiểm tra
được thực hiện lồng ghép trong hoạt động thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch
đề ra hoặc thanh tra đột xuất theo thẩm quyền. Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra
đều ban hành thông báo, kết luận; qua đó kiến nghị xử lý, chấn chỉnh sai phạm
để kịp thời rút kinh nghiệm và điều chỉnh theo quy định pháp luật. Kết quả cho
thấy các chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được
thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo quy định hiện hành như:
- Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính
sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở
vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn;
- Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ
phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
- Thông tư số 08/2013/TTBNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn
thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
- Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 03/6/2010 của UBND tỉnh Bình
Thuận quy định chi cho các Hội thi ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Việc hướng dẫn bố trí, phân bổ kinh phí hoạt động cho các trường, nhất là
trường có nhiều điểm trường, trường vùng sâu, vùng xa, trường có học sinh dân
tộc được thực hiện đồng bộ, kịp thời theo đúng quy định, không để xẩy ra tình
trạng nợ hay chậm chi trả chế độ chính sách đối với giáo viên.
II. Kiến nghị đang giải quyết
Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở ngành có
liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số
26/2010/QĐ-UBND ngày 03/6/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định mức
cho cho các hội thi ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận31

30
31

Kiến nghị đối với UBND tỉnh.
Kiến nghị đối với UBND tỉnh.
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UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở
ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Quyết định số 26/2010/QĐUBND ngày 03/6/2010 nói trên.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành ban bản quy phạm pháp luật và
các văn bản hướng dẫn thi hành luật, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến các
Bộ, ngành trung ương đối với dự thảo “Chính sách quy định mức chi cho các hội
thi ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận”. Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đã có ý kiến; riêng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chưa có ý kiến.
Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp
theo để tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định mức chi cho các hội thi ngành
giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận thay thế Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND
theo quy định.
IV. Đánh giá kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát trên lĩnh
vực giáo dục và đào tạo
1. Mặt được
Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện
các chính sách pháp luật liên quan cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý công tác
trong ngành giáo dục và đào tạo theo đúng quy định pháp luật. Các chính sách
về tiền lương và ưu đãi ngành được thực hiện đầy đủ, kịp thời; không xảy ra tình
trạng nợ hoặc chậm chi trả tiền lương, chế độ chính sách đối với nhà giáo.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được ngành giáo dục và đào tạo
quan tâm, xây dựng kế hoạch triển khai. Các cơ sở trường học đã tạo điều kiện
cho đội ngũ giáo viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt
chuẩn hoặc cao hơn chuẩn giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
đối với từng cấp học.
2. Tồn tại, hạn chế
- Tình trạng giáo viên dôi dư vẫn diễn ra ở nhiều địa phương.
- Vẫn còn tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên ở từng cấp học. Số lượng
giáo viên đủ tiêu chuẩn thi nâng ngạch và nhu cầu thi tuyển biên chế lớn nhưng
việc tổ chức thi chưa thường xuyên32. Giáo viên công tác tại các cơ sở trường
học ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ về
nơi ở, xăng xe đi lại…

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2020, toàn tỉnh có 1.600 giáo viên có nhu cầu thi nâng ngạch viên chức và
1.200 giáo viên cần tuyển dụng mới.
32
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- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở trường học thực hiện huy động
xã hội hóa để đầu tư, phát huy hiệu quả sử dụng các tài sản như: hồ bơi, sân
bóng đá, nhà thi đấu… chưa được quan tâm, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ
SAU GIÁM SÁT
1. Mặt được
Qua giám sát trong 02 năm (2016 - 2017) đối với lĩnh vực giáo dục và đào
tạo, văn hóa, thể thao và du lịch; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có nhiều
kiến nghị đối với UBND tỉnh, các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành
phố trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật.
Kết quả tái giám sát cho thấy UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan
tâm giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của Ban nhằm kịp thời tháo
gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, góp phần thúc đẩy
sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình đã triển khai
thực hiện hoặc tích cực phối hợp với các cơ quan khác để khắc phục tồn tại, thực
hiện các kiến nghị của Ban.
2. Tồn tại, hạn chế:
- Vẫn còn một số kiến nghị của Ban đang giải quyết hoặc chưa giải quyết.
Qua tái giám sát, một số vấn đề tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau giám sát của
Ban vẫn chưa được khắc phục như: tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, chậm
tổ chức thi nâng ngạch và thi tuyển giáo viên.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, kiến thức về
hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, quảng cáo cho cán bộ, nhân dân chưa
thường xuyên, chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm; các hình thức tuyên
truyền chưa mang lại hiệu quả cao.
- Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, khu liên hợp
thể thao,... các cấp còn gặp khó khăn do thiếu quỹ đất, thiếu vốn đầu tư. Chưa có
chính sách đặc thù cho đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên có thành tích cao
trong thi đấu và huấn luyện.
3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
- Một số kiến nghị thuộc về cơ chế, chính sách do Trung ương ban hành
hoặc do nguồn lực tài chính của địa phương khó khăn.
- Lãnh đạo một số sở ngành, địa phương chưa quan tâm thường xuyên
trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kiến nghị sau giám sát; công tác phối hợp giữa
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Sở ngành, địa phương có lúc có nơi chưa chặt chẽ; chưa kịp thời tham mưu, đề
xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
- Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch
vụ văn hóa của một bộ phận người dân và các doanh nghiệp còn hạn chế.
- Việc xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ văn hóa còn chưa
kiên quyết, dứt điểm; có lúc, có nơi chỉ chú trọng kiểm tra, nhắc nhở khắc phục.
D. KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát và xem xét kiến nghị của các cơ
quan, đơn vị; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kiến nghị một số vấn đề sau:
I. Đề nghị UBND tỉnh
1. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức
về kinh doanh các dịch vụ văn hóa cho mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới nội
dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp
hành các quy định của pháp luật về kinh doanh các dịch vụ văn hóa; phát huy
vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong thực hiện phong trào toàn dân xây dựng
đời sống văn hóa ở địa phương.
2. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh
dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi
phạm theo quy định pháp luật. Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Đội
Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp.
3. Chỉ đạo các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố
thực hiện việc huy động nguồn lực toàn xã hội để xây dựng các thiết chế văn
hóa, thể thao phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và của địa phương, nhất là
tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa.
4. Chỉ đạo các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh sớm xây dựng, trình
HĐND tỉnh ban hành chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo, vận động viên, huấn
luyện viên, có giải thưởng cấp quốc gia hoặc được Trung ương công nhận.
II. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. 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…).
2. Tham mưu cấp có thẩm quyền 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. Chủ động kiến
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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 quản lý hoạt động gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường
của người dân như: karaoke, loa kẹo kéo, hội chợ…
3. 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. Tiếp tục rà
soát, xây dựng phương án 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.
III. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo
1. Chủ động, phối hợp Sở Nội vụ
a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại đội
ngũ và thực hiện các phương án điều động biệt phái, tinh giản biên chế giáo viên
vượt định mức để xử lý dứt điểm tình trạng giáo viên vượt định mức.
b) Tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề
nghiệp và thi tuyển dụng giáo viên theo thẩm quyền và phân cấp quản lý.
2. Tiếp tục thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để
sớm tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số
26/2010/QĐ-UBND ngày 03/6/2010 của UBND tỉnh quy định chi cho các Hội
thi ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở trường
học thực hiện huy động xã hội hóa để đầu tư, phát huy hiệu quả sử dụng các tài
sản như: hồ bơi, sân bóng đá, nhà thi đấu….
IV. Đề nghị Sở Nội vụ
1. Tiếp tục phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã,
thành phố thực hiện xử lý dứt điểm tình trạng giáo viên vượt định mức theo lộ
trình, kế hoạch đề ra của cấp có thẩm quyền.
2. Tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề
nghiệp và thi tuyển dụng giáo viên theo thẩm quyền và theo phân cấp quản lý.
V. Đề nghị Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở trường học
thực hiện huy động xã hội hóa để đầu tư, phát huy hiệu quả sử dụng các tài sản
như: hồ bơi, sân bóng đá, nhà thi đấu…
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VI. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố
1. Chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và thực hiện các
phương án điều động, tinh giản biên chế giáo viên vượt định mức để xử lý dứt
điểm tình trạng giáo viên vượt định mức; tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề
nghiệp và thi tuyển, xét tuyển giáo viên theo thẩm quyền và phân cấp quản lý.
2. Hằng năm quan tâm bố trí, dành nguồn lực đầu tư thiết chế văn hóa, thể
thao ở cơ sở; hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho Đội Kiểm tra liên ngành văn
hóa xã hội của huyện; hỗ trợ giáo viên công tác tại các cơ sở trường học ở địa
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn về nơi ở, xăng xe đi lại…
Trên đây là kết quả tái giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh
“việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban thuộc lĩnh vực Giáo dục và
Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 02 năm (2016 - 2017)”; Ban Văn
hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Các Ủy viên Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Các sở: GD&ĐT, VH, TT&DL, NV, TC;
- TT. HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Duyên, Thúy
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