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V/v báo cáo kết quả tổ chức hoạt động
tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
năm 2019

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.
Thực hiện Công văn số 2142/SVHTT-QLVHGĐ ngày 23/10/2019 của Sở
Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang báo cáo tình hình thực
hiện như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Công văn số 1361/VHTT-ĐSVH
ngày 31/10/2019 về việc báo cáo kết quả tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa,
thể thao cơ sở và đã hướng dẫn các xã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động
Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, Nhà văn hóa- Khu thể thao thôn.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tình hình hoạt động các Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã:
+ Hiện tại, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định thành lập
07 Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã theo Đề án Nông thôn mới và đã phê
duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của UBND thành phố theo đúng quy định của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ 7 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đều có Quyết định thành lập Ban Chủ
nhiệm của Chủ tịch UBND xã.
+ Các ban ngành, đoàn thể đã phối hợp với Trung tâm để tạo ra các hoạt
động phong phú, thành lập mới các Câu lạc bộ sở thích hoạt động trực tiếp tại
Trung tâm như CLB Người cao tuổi, ông bà cháu, dưỡng sinh, Erobic, CLB văn
hóa văn nghệ, TDTT…; đưa hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng, các hoạt
động dạy nghề nông thôn về hoạt động thường xuyên tại Trung tâm; thường xuyên
tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao tại Trung tâm Văn hóaThể thao xã.
+ Trong năm 2019, các Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã tổ chức các hoạt
động văn hóa- văn nghệ tại các Trung tâm phục vụ nhân dân nhân dịp chào mừng

các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước như Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã
Phước Đồng tổ chức giao lưu văn nghệ với Đồn Biên phòng cửa khẩu Nha Trang,
tiểu đoàn 11 Học viện Hải quân và tổ chức 23 giải thể thao tại Trung tâm, riêng
Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã Vĩnh Phương tổ chức giao lưu bóng đá mini với
Công ty Sao Mai Thế kỷ 21, xã Cam Thành Nam, huyện Cam Lâm, xã Ninh Ích thị
xã Ninh Hòa.
- Khó khăn, hạn chế của các Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã: Hiện nay
các Ban Chủ nhiệm của Trung tâm chưa có chế độ phụ cấp và kinh phí hoạt động
của các Trung tâm chưa cấp và trang thiết bị chưa đảm bảo để các Trung tâm tổ
chức hoạt động.
2. Tình hình hoạt động các Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn:
+ Thành phố Nha Trang có 57 thôn đã thành lập Nhà Văn hóa – Khu thể thao
thôn. Trong đó có 35 thiết chế được xây dựng độc lập cho 43 thôn, 14 thôn sử dụng
chung thiết chế với Trung tâm Văn hóa Thể thao xã hoặc Hội trường UBND xã.
+ Các Nhà Văn hóa – Khu Thể thao thôn hiện có đều có quyết định thành lập
của Chủ tịch UBND xã và tổ chức bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm là Trưởng thôn,
Phó Chủ nhiệm là Trưởng các đoàn thể ở thôn.
+ Trong năm 2019, các Nhà Văn hóa – Khu Thể thao thôn chủ yếu là duy trì
sinh hoạt của chính quyền thôn và các đoàn thể thôn, chỉ có Nhà Văn hóa – Khu
Thể thao thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, Nhà Văn hóa – Khu Thể thao thôn
Ngọc Hội, Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc tổ chức được các hoạt động thể dục, thể thao
hằng ngày.
Khó khăn: Hiện nay Ban Chủ nhiệm đều không có chế phụ cấp, không có
kinh phí hoạt động do đó hầu hết là không duy trì hoạt động thường xuyên, chỉ hoạt
động khi có hội họp là chính.
+ Các Nhà văn hóa –Khu thể thao thôn cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về cơ sở
vật chất theo Thông tư 06/2011-TT-BVHTTDL ngày 8/3/2011 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu chí của Nhà văn
hóa – Khu thể thao thôn. Nhưng chưa tổ chức nhiều hoạt động để thu hút người dân
đến tham gia.
III. KIẾN NGHỊ
1. Đối với cấp tỉnh:
- Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa nên có
kinh phí hỗ trợ phụ cấp cho những người tham gia quản lý, tổ chức thực hiện các
hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã và Nhà Văn hóa – Khu thể thao
thôn theo từng nội dung hoạt động cụ thể; cấp kinh phí hoạt động ban đầu cho các
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Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã và các Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn trên địa
bàn thành phố, nếu không thực hiện đều đó thì tình hình hoạt động các Trung tâm
Văn hóa – Thể thao xã và Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn sẽ xuống cấp, hư hỏng
nhân dân mất niềm tin.
2. Đối với cấp thành phố:
- Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố
và UBND các xã phải có giải pháp tích cực về kinh phí để duy trì hoạt động và bảo
dưỡng các cơ sở vật chất hiện có tại các Trung tâm và Nhà Văn hóa thôn- Khu thể
thao thôn.
- Đề nghị Trung tâm Văn hóa –Thông tin- Thể thao thành phố xây dựng kế
hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn hoạt động chuyên môn cho Ban Chủ nhiệm các
Trung tâm và Nhà Văn hóa thôn- Khu thể thao thôn.
3. Đối với UBND 7 xã:
Đề nghị Chủ tịch UBND 07 xã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho Ban
chủ nhiệm và các đoàn thể có kinh phí duy trì hoạt động tại các Trung tâm và Nhà
Văn hóa thôn- Khu thể thao thôn.
Trên đây là báo cáo việc tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao cơ
sở năm 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./.
TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (b/c);
- Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao TP;
- UBND các xã;
- Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Chi.

Đinh Văn Cường
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