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Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND; 

Xét Tờ trình số: 281/TTr-UBND ngày 16/12/2008 và báo cáo của UBND 

thành phố Lào Cai về kết quả phát triển Văn hoá - Thông tin - Thể thao giai 

đoạn 2006 - 2008, Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2009 - 2011; Báo 

cáo thẩm tra số: 43/BC-KTXH ngày 22/12/2008 của Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp lần thứ 

12 khoá XVII nhiệm kỳ 2004 - 2011, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Tờ trình số: 281/TTr-UBND ngày 16/12/2008 của 

UBND thành phố Lào Cai về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển Văn hoá - thông tin 

- thể thao giai đoạn 2009 - 2011 với các nội dung chủ yếu sau đây: 

Giai đoạn 2006 - 2008, các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao trên địa 

bàn thành phố Lào Cai phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu. Thành phố 

đã triển khai thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, Đề 
án phát triển văn hoá thông tin thể thao bước đầu đạt được một số kết quả, tạo ra 

bước đột phá mới về nâng cao ý thức tự giác, tự quản của nhân dân trong việc 

chấp hành quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh 

đô thị, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Các hoạt động văn nghệ, thể thao phát 

triển khá mạnh và được xã hội hoá ngày càng cao. Hệ thống thiết chế văn hoá ở 

cơ sở được mở rộng. Đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân được nâng rõ rệt. 

Giai đoạn 2006 - 2008 nhân dân đã đóng góp hơn 1tỷ đồng để nâng cấp các nhà 

văn hoá xã, phường và xây dựng 66 điểm văn hoá khu dân cư. Duy trì và nâng 

cao chất lượng các danh hiệu nếp sống văn hoá. Đến hết năm 2008 tỷ lệ hộ gia 

đình văn hoá đạt 84,42%/85%, thông văn hoá đạt 30,6%/50%. Tổ dân phố văn 



hoá đạt 49,1%/75%, cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá đạt 82,64%/90% mục 

tiêu đại hội. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự nghiệp phát triển VH-TT-TT còn một 

số khó khăn, tồn tại đó là: ý thức chấp hành các quy định về xây dựng nếp sống 

văn hoá văn minh đô thị của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Tình trạng lấn 

chiếm hành lang vỉa hè, vi phạm an toàn giao thông chưa giảm mạnh. Một số 

khu dân cư vẫn còn mất vệ sinh môi trường. Tại các thôn vùng cao, một số hộ 

gia đình còn tư tưởng ỷ lại, tập quán lạc hậu, tình trạng thả rông gia súc, mất vệ 

sinh trong gia đình, cộng đồng chưa được khắc phục. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn 

hoá đạt thấp so với mục tiêu của đề án. Công tác đôn đốc, kiểm tra phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (ĐKXDĐSVH) và các dịch vụ văn 

hoá chưa sâu sát, thường xuyên, xử lý vi phạm còn thiếu kiên quyết, triệt để. 
Điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn lực kinh phí thực hiện sự nghiệp phát triển 

VH-TT-TT chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 

Nhằm đẩy mạnh sự nghiệp phát triển Văn hoá - Thông tin - Thể thao, phấn 

đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra. Giai đoạn 2008 - 2011 cần tập trung 

chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu sau 

đây: 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, phát huy vai 

trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban 

công tác Mặt trận khu dân cư. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin 

tuyên truyền, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Nâng cao chất lượng bình xét, 

công nhận các danh hiệu nếp sống văn hoá, phấn đấu đến năm 2010 có: 85% hộ 

gia đình, 75% tổ dân phố, 50% thôn, 90% cơ quan, đơn vị, trường học, chợ trên 

địa bàn đạt tiêu chuẩn văn hoá, tổ chức có hiệu quả ngày hội đại đoàn kết toàn 

dân tộc gắn với tôn vinh gia đình văn hoá tiêu biểu. Tổ chức tốt các hội thi, hội 

diễn, các hoạt động thể thao phong trào và các loại hình sinh hoạt văn hoá, văn 

nghệ quần chúng. Phát huy sức sáng tạo và mức hưởng thụ văn hoá tinh thần 

cho nhân dân. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nâng cấp hệ thống 

truyền thanh - truyền hình, phấn đấu 100% các xã, phường có nhà văn hoá và 

đến năm 2010 toàn thành phố có 100 điểm văn hoá khu dân cư đồng thời tăng 

cường tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao với các cơ quan, đơn 

vị trong tỉnh và huyện Hà Khẩu - tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

- Về cơ chế và nguồn lực: Ưu tiên nguồn lực từ ngân sách thành phố phục 

vụ sự nghiệp phát triển Văn hoá - Thông tin - Thể thao giai đoạn 2008 - 2011 

với các nội dung: 

+ Hỗ trợ 20 triệu đồng/năm trong 3 năm 2008 - 2009 - 2010 để phát triển và 

duy trì hoạt động của các câu lạc bộ nghệ thuật ở một số phường trung tâm (hỗ 

trợ công tác quản lý, đạo diễn, dàn dựng và chỉ đạo nghệ thuật. Các nội dung 

khác huy động XHH). 

+ Hỗ trợ 100 triệu đồng/năm trong 2 năm 2009 - 2010 để xây dựng và nâng 

cao chất lượng các hoạt động thể thao phong trào (chủ yếu phục vụ các nội dung 



tập huấn, tổ chức, trọng tài, giải thưởng tổ chức các giải thi đấu, giao lưu thể 
thao. Các nội dung khác huy động XHH). 

+ Đối với dự án bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc Tày, Giáy, Dao: Hỗ trợ 

200 triệu đồng phục vụ công tác khảo sát, hội thảo, quản lý dự án, thuê nghệ 
nhân phục hồi vốn dân ca, dân vũ, lễ hội truyền thống, trang phục, trang sức, sưu 

tầm và lưu giữ các công cụ sản xuất, sinh hoạt... 

Điều 2. 

- UBND thành phố, UBND các xã, phường và các phòng ban chuyên môn, 

nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo điều hành thực hiện thắng lợi 

mục tiêu phát triển văn hoá - thông tin - thể thao thành phố giai đoạn 2008 - 

2011. 

- Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND phối hợp với 

Ủy ban MTTQ giám sát và tích cực vận động nhân dân việc thực hiện Nghị 
quyết này. 

- HĐND thành phố kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị và 

doanh nghiệp tích cực hưởng ứng và tăng cường xã hội hoá, huy động mọi 

nguồn lực để thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII, kỳ họp thứ 12 

thông qua ngày 26/12/2008./. 

 

CHỦ TỊCH 

 (đã ký) 

Cao Đức Hải 

 


