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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình, Dự thảo nghị

quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh 
các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Qua xem xét Tờ trình số 1971/TTr-UBND ngày 09/4/2021 của UBND 
tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển 
văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 
và làm việc trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan; Ban 
Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Trong các năm qua, mặc dù các cấp, các ngành của tỉnh đã quan tâm chỉ 
đạo tổ chức triển khai lồng ghép phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường 
phổ thông qua nhiều hoạt động. Tuy nhiên hiện nay hệ thống thư viện của đa số 
các trường chưa đảm bảo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các loại đầu 
sách chưa được quan tâm đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu đọc của học sinh. Do 
vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số 
chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

Ban cơ bản thống nhất quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, 
mục tiêu và chính sách hỗ trợ theo lộ trình như dự thảo nghị quyết.

Về kinh phí thực hiện: Ban thống nhất với tỷ lệ cơ cấu nguồn kinh phí như 
UBND tỉnh đề nghị. Tuy nhiên, để đảm bảo thẩm quyền HĐND tỉnh theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Ban đề nghị chỉ quy định trong 
nghị quyết nguồn ngân sách các cấp tỉnh, huyện (nêu rõ tổng kinh phí thực hiện 
52,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 15,8 tỷ đồng, ngân sách huyện 26,3 tỷ 
đồng); nguồn kinh phí còn lại, Ban đề nghị UBND tỉnh tổ chức các giải pháp xã 
hội hóa để huy động các nguồn lực đảm bảo thực hiện hiệu quả chính sách phát 
triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh xem xét thông qua, đề nghị UBND 
tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố chú 
trọng tổ chức triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng đối tượng để đạt 
mục tiêu chính sách đề ra, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của Nhà nước và 
Nhân dân.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ 
trình và Dự thảo nghị quyết. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh

   - Đại biểu khách mời;
   - CPVP, CV;
   - Lưu VT, TH .

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

[daky]
  Trần Thị Bích Thu
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