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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Số: 70/HĐND-CTHĐ
V/v giải quyết các kiến nghị
sau giám sát của Ban Văn hóa
- Xã hội HĐND tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo giám sát số 09/BCHĐND ngày 03/02/2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thực hiện
các kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao
và Du lịch trong 02 năm (2016 - 2017) (gửi kèm theo);
Trên cơ sở kết quả tái giám sát nêu trên, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị
UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đầy đủ các
kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại Báo cáo số 09/BC-HĐND
ngày 03/02/2021, nhất là các nội dung tái giám sát chưa giải quyết xong.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT HĐND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Các Sở: VH,TT&DL, GD&ĐT, NV, TC;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT. Duyên, Hảo.
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