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BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý tại cuộc họp thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, 

Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục 

 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, 

 gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

 

Ngày 22/11/2022, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp về 

việc thẩm tra các báo cáo và hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các 

thành viên dự họp đã góp ý đối với dự thảo “Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, 

thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

(VHTTDL) chủ trì soạn thảo.  

Sở VHTTDL đã tổng hợp và xin tiếp thu, giải trình như sau: 

1. Ý kiến 1: Việc viện dẫn các Luật trong phụ biểu danh mục kèm theo nghị 

quyết gồm: Luật Điện ảnh năm 2006; Luật Điện ảnh sửa đổi năm 2009; Luật Di sản 

văn hóa năm 2001; Luật Di sản văn hóa sửa đổi năm 2009; Luật Thư viện năm 2019; 

Luật Thể dục Thể thao năm 2016; Luật Thể dục Thể thao sửa đổi năm 2018; Luật Du 

lịch năm 2017 là không đầy dủ, có danh mục dịch vụ có viện dẫn văn bản Luật, có 

danh mục dịch vụ không có viện dẫn văn bản Luật? 

Giải trình: Cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết xin tiếp thu ý kiến góp ý, đã 

chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết bằng hình thức lược bỏ các Luật trên trong 

danh mục đính kèm Nghị quyết, vì trong các căn cứ viện dẫn của dự thảo Nghị quyết 

đã có các văn bản Luật nêu trên. (Danh mục kèm theo Quyết định số 156/QĐ-TTg 

ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể 

thao và du lịch cũng không có viện dẫn các Luật). 

2. Ý kiến 2: Tại một số danh mục dịch vụ của dự thảo Nghị quyết bao hàm nội 

dung rộng như cấp liên vùng, trong nước, toàn quốc, quốc gia, nước ngoài, quốc tế, có 

thể điều chỉnh tên danh mục dịch vụ gắn với cụ thể địa danh địa phương được không? 

Giải trình: Trong dự thảo Nghị quyết có các danh mục sau: 
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1. Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn; ngày 

sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu 

biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm 

vụ chính trị, đối ngoại ở trong nước và quốc tế. 

2. Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, 

truyền thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc Việt Nam. 

3. Phát động, tổ chức sáng tác tác phẩm tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, tác phẩm nghệ thuật tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật 

chuyên nghiệp toàn quốc. 

4. Bảo tồn, phục dựng, tái hiện và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc 

sắc; sưu tầm, bảo quản, trưng bày giới thiệu các tài liệu, hiện vật văn hóa vật thể và 

phi vật thể của đồng bào các dân tộc Việt Nam. 

5. Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới 

thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước và 

quốc tế. 

6. Phát triển thư viện số, tài nguyên thông tin dùng chung, tài nguyên thông tin 

mở, liên thông thư viện trong nước và nước ngoài. 

7. Tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình. 

8. Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên thể thao 

quốc gia. 

9. Tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế 

do Việt Nam đăng cai. 

10. Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước. 

11. Tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch quy mô liên vùng, quốc gia. 

12. Đào tạo nguồn nhân lực tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao 

ở trong nước và nước ngoài. 

13. Quảng bá về văn hóa, gia đình, thể thao Việt Nam ở nước ngoài. 

14. Tổ chức sự kiện văn hóa đối ngoại ở trong và ngoài nước. 

Sau khi có ý kiến của các thành viên dự họp thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội, 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở VHTTDL đã trao đổi với Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL và 

Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, các ý kiến đều khẳng định tên các danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công nêu trên không được chỉnh sửa (giữ nguyên tên) so với Quyết định số 

156/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục, thể thao và du lịch, chỉ lược bỏ các danh mục dịch vụ không phù hợp với điều 
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kiện địa phương (tại dự thảo Nghị quyết, Sở VHTTDL đã lược bỏ 15/79 danh mục 

dịch vụ; hiện đang trình dự thảo Nghị quyết với 64 danh mục dịch vụ). 

Trên cơ sở rà soát nhiệm vụ chuyên môn, cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo 

Nghị quyết nhận định các danh mục đề xuất trong dự thảo Nghị quyết phù hợp với 

điều kiện, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau khi ban hành Nghị 

quyết, trên cơ sở các văn bản Luật, các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước cấp 

trên, Sở VHTTDL sẽ xây dựng Định mức Kinh tế - Kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, các nội dung định mức sẽ thực hiện cụ thể theo hướng dẫn và phù hợp với 

điều kiện của tỉnh.  

Xin gửi kèm theo Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao 

và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (đã chỉnh sửa sau cuộc họp thẩm tra ngày 

22/11/2022). Kính trình UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  

- Đ/c Lê Hải Hòa, PCT UBND tỉnh; 

- Ban VHXH, HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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