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V/v có ý kiến góp ý đối với thẩm quyền
thông qua và ban hành Đề án phát triển
văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ
thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai
đoạn 2021-2025

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.
Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tại Công văn số
2178/SGDĐT-GDTH ngày 14/12/2020 v/v lấy ý kiến đề xuất cơ quan có thẩm quyền
thông qua và ban hành Đề án phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Sở Tư pháp có ý kiến như sau:
1. Thẩm quyền ban hành đối với Đề án phát triển văn hóa đọc cho học sinh các
trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, được quy định tại
điểm a khoản 2 Điều 5, khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 50 Luật Thư viện ngày 21
tháng 11 năm 2019: “ Điều 5. Chính sách của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thư
viện: 2. Nhà nước hỗ trợ đầu tư các nội dung sau đây: a) Cung cấp dịch vụ sự nghiệp
công trong lĩnh vực thư viện, phát triển văn hóa đọc; Điều 50. Trách nhiệm quản lý
nhà nước về thư viện của Ủy ban nhân dân các cấp: 1. Ủy ban nhân dân các cấp, trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về thư viện tại địa
phương; tổ chức xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát
triển thư viện, văn hóa đọc tại địa phương; 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: a) Ban hành theo thẩm quyền
hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ, thu hút xây
dựng và phát triển mạng lưới thư viện tại địa phương đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông
tin, tri thức của Nhân dân địa phương;”; quy định tại Điểm a khoản 7 mục V Điều 1
Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê
duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030: “Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm
2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án) với nội dung chủ yếu như
sau: V. Tổ chức thực hiện Đề án: 7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương: a) Bố trí ngân sách, huy động nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện
Đề án tại địa phương, trong đó chú trọng phát triển mạng lưới thư viện, nhà sách, tủ
sách, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.”; đồng thời,
nội dung này cũng đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 14
tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình công tác năm 2020.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu trình Uỷ
ban nhân dân tỉnh ban hành dự thảo Quyết định nêu trên dưới hình thức là văn bản hành
chính (Quyết định (quyết định cá biệt)) là có đủ cơ sở pháp lý và đúng thẩm quyền.

2. Tuy nhiên, do nội dung của Đề án này có liên quan đến việc bố trí một nguồn
kinh phí (nguồn ngân sách) lớn của địa phương để triển khai thực hiện cho nên cần thiết
phải được HĐND tỉnh thông qua; vì vậy, thẩm quyền quyết định về nội dung này thuộc
thẩm quyền của HĐND tỉnh.
3. Để đảm bảo triển khai đúng theo tinh thần của Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày
15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nên
phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây dựng và tham mưu Uỷ ban nhân
dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành dự thảo Nghị quyết về việc ban hành
xây dựng Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2021 -2025.
Trên đây là ý kiến đề xuất đối với thẩm quyền thông qua và ban hành Đề án phát
triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai
đoạn 2021-2025; kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tham khảo và có hướng đề xuất xử lý
theo đúng quy định của pháp luật./.
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