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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn
Tài tại buổi kiểm tra tình hình hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm
Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Phú Thuận B

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài chủ trì đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của Ban Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Phú Thuận B.
Tham dự đoàn kiểm tra gồm: Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào
tạo (đ/c Thích), Phòng Văn hóa và Thông tin (đ/c Trí), Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Huyện (đ/c Sơn), Hội Khuyến học và Khoa học lịch
sử Huyện (đ/c Lộc); Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã (đ/c Trinh), Ban Giám đốc
Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Phú Thuận B cùng các thành viên.
Sau khi ngheo Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng
xã Phú Thuận B báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và triển khai
thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND và Kế hoạch số 151/KH-UBND của Ủy
ban nhân dân Huyện về nâng cao hiểu quả hoạt động của các Câu lạc bộ văn
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng,
cùng ý kiến của các đại biều tham dự buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân Huyện - Huỳnh Văn Tài kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Ban Giám đốc Trung tâm tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại
biểu ngành Huyện. Tiến hành củng cố, kiện toàn Ban Giám đốc, các thành viên
Tổ chuyên môn và các Câu lạc bộ. Đồng thời, bổ sung quy chế hoạt động của
Trung tâm và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Có thông báo phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Giám đốc
Trung tâm phụ trách từng lĩnh vực như: Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục,
thể thao; hoạt động giáo dục cộng đồng, phổ cập giáo dục; hoạt động khuyến
học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.
- Chỉnh trang, tu bổ và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo
khả năng phục vụ tốt và lâu dài. Đồng thời, phát huy tối đa công năng hoạt động
của Trung tâm để nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào văn hóa,
văn nghệ, thể dục, thể thao; giáo dục công đồng, phổ cập giáo dục; khuyến học,
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khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng tham gia các giải
thi đấu do Huyện tổ chức và phấn đấu đạt thành tích cao trong các giải thi đấu.
- Tiếp tục phát huy hiệu quả của các Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể
dục, thể thao hoạt động có hiệu quả và thế mạnh của địa phương. Đồng thời,
tiến hành củng cố các Câu lạc bộ hoạt động kém hiệu qủa và thành lập mới các
Câu lạc bộ tùy vào tình hình thực tế tại địa phương.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp
Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời, tăng cường hơn nữa và đẩy mạnh công
tác vận động xã hội hóa trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã
hội học tập, dòng họ học tập trên địa bàn xã.
- Tập trung nghiên cứu tổ chức nhiều mô hình hoạt động tại Trung tâm
như: Các môn võ, dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, thể dục
thẩm mỹ,… để tạo điều kiện cho các tầng lớp Nhân dân tham gia sinh hoạt văn
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại Trung tâm.
- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 147/KHUBND ngày 24/6/2019 và Kế hoạch số 151/KH-UBND ngà 26/6/2020 của Ủy
ban nhân dân Huyện về nâng cao hiểu quả hoạt động của các Câu lạc bộ văn
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh đặc thù của địa phương trên từng lĩnh vực.
Đồng thời, quan tâm hỗ trợ hoạt động của Trung tâm, kinh phí hoạt động của
các Câu lạc bộ nhằm hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới.
- Duy trì họp lệ Ban Giám đốc Trung tâm thường xuyên đảm bảo đúng
quy định, có chương trình, kế hoạch cụ thể rõ ràng, chi tiết; hằng tháng, báo
cáo kết quả hoạt động cùa Trung tâm về các ngành chuyện môn Huyện. Đồng
thời, sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ các đợt sinh hoạt của các Câu lạc bộ trên
địa bàn xã nhằm tạo sự gắn kết giữa Ban giám đốc Trung tâm với các thành
viên Câu lạc bộ.
- Thường xuyên liên hệ các đơn vị ngành Huyện để được hướng dẫn về
chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá
trình tổ chức thực hiện tại địa phương.
2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng
Chính trị Huyện và các đơn vị có liên quan tiến hành mở lớp tập huấn để nâng
cao chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban Giám đốc Trung tâm đảm bảo hoạt động
có hiệu quả. Đồng thời, tiến hành rà soát mở các lớp hướng dẫn tài tử đờn cho
các địa phương.
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3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội
Khuyến học và Khoa học lịch sử Huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc, nhắc nhỡ Ủy ban nhân dân xã trong việc triển khai các hoạt động tại địa
phương. Đồng thời, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ tháo gỡ các
khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương.
Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo
trên đến các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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