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Về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư,
quản lý và sử dụng các công trình, thiết chếvăn hóa, thể thao
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày
20 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân thành phố về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quy
hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng”;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 52/BC-ĐGS ngày 01 tháng 7 năm 2020 của
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân thành phốvà ý kiến của các vị đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất với Báo cáo số 52/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm
2020 về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và
sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố
Đà Nẵng” của Đoàn giám sát, đồng thời nhấn mạnh:
Trong giai đoạn 2015- 2020, thành phố có sự quan tâm quy hoạch, đầu tư
các công trình văn hóa, thể thao từ cấp thành phố đến cơ sở, tạo điều kiện cho
người dân có nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí, từng bước nâng cao đời sống tinh
thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân thành phố. Nhiều công
trình, thiết chế văn hóa, thể thao quan trọng của thành phố được đầu tư xây mới,
nâng cấp, quyết định chủ trương đầu tư. Hệ thống thiết chế văn hóa quận/huyện,
phường/xã, thôn cũng được từng bước đầu tư xây dựng và hoàn thiện. Tổ chức,
bộ máy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố đã được
sắp xếp, kiện toàn, dần đi vào nề nếp. Các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao
do thành phố quản lý được khai thác tích cực. Hoạt động của các trung tâm văn
hóa, thông tin và thể thao quận, huyện đang từng bước được mở rộng, đa dạng;
một số trung tâm văn hóa - thể thao ở cấp phường, xã bước đầu hoạt động tốt.Bên
cạnh đó, nhiều nguồn lực từ xã hội được huy động để đầu tư cho văn hóa, thể
thao, góp phần đa dạng hóa các loại hình văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu vui
chơi, giải trí của người dân, du khách.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát cho thấy vẫn
còn những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng
các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố, đó là: Công tác
quy hoạch, bố trí đất cho các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao còn nhiều bất
cập, quỹ đất cho văn hóa, thể thao còn thấp; quy hoạch mạng lưới không gắn với
quy hoạch đất; quy hoạch thiếu tính tổng thể, chưa đồng bộ; công tác quản lý quy
hoạch còn bất cập, thiếu tính ổn định, bền vững.Công tác đầu tư, xây dựng các
công trình, thiết chế văn hóa, thể thao thời gian qua còn hạn chế, thiếu các công
trình, thiết chế văn hóa, thể thao mang tính biểu tượng, động lực, điểm nhấn của
thành phố; đầu tư còn dàn trải, chắp vá, thiếu tính đồng bộ; chất lượng đầu tư
chưa đảm bảo, thiết kế, công năng chưa phù hợp; tiến độ đầu tư chậm, chưa đảm
bảo theo mục tiêu đề ra.Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực ở nhiều đơn vị còn chưa
tinh gọn, chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng. Công tác quản lý, sử dụng các
công trình, thiết chế văn hóa, thể thao còn nhiều bất cập, nhiều đơn vị hoạt động
chưa hiệu quả; phương thức tổ chức hoạt động đơn điệu, nội dung chưa phong
phú và thiếu hấp dẫn làm cho sức thu hút người dân đến với thiết chế văn hóa,
thể thao chưa nhiều. Kinh phí hoạt động của các đơn vị chủ yếu từ ngân sách, tỷ
lệ tự chủ chi thường xuyên thấp.Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích xã
hội hóa đầu tư vào văn hóa, thể thao còn hạn chế; việc sử dụng tài sản công vào
mục đích liên doanh, liên kết, cho thuê, kinh doanh còn nhiều vướng mắc, bất
cập.
Những hạn chế, bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách
quan như: Công tác dự báo, định hướng, lập quy hoạch, đầu tư xây dựng các công
trình, thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố thiếu tầm nhìn, chưa đồng bộ, chưa
phù hợp so với tình hình thực tế của địa phương, chưa theo kịp sự phát triển kinh
tế - xã hội, sự gia tăng dân số trên địa bàn thành phố. Việc phân cấp đầu tư xây
dựng các thiết chế văn hóa - thể thao phường, xã từ nguồn ngân sách quận, huyện
trong khi nguồn lực của các địa phương còn hạn chế nên trong thời gian qua
nhiều địa phương ưu tiên tập trung đầu tư các lĩnh vực khác để giải quyết những
vấn đề bức xúc tại địa phương, chưa quan tâm đầu tư cho văn hóa, thể thao; một
số địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhưng lại chưa quan tâm
đến công tác quản lý và hiệu quả sử dụng của các thiết chế văn hóa sau đầu
tư.Thiếu tính kết nối trong quản lý nhà nước giữa ba cấp thành phố/quận,
huyện/phường, xã trong việc quy hoạch, đầu tư các công trình, thiết chế văn hóa
- thể thao trên địa bàn thành phố. Đội ngũ cán bộ phụ trách các thiết chế văn hóa,
thể thao còn thiếu và yếu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa được chuẩn hóa,
thiếu tính chuyên nghiệp. Các văn bản quy định, hướng dẫn về các chính sách,
quy trình, thủ tục thực hiện xã hội hóa và sử dụng tài sản công vào mục đích sản
xuất, kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết còn thiếu tính đồng bộ, chưa cụ
thể, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn nên khó áp dụng.
Điều 2.Những nhiệm vụ cụ thể tập trung thực hiện trong thời gian đến
1. Căn cứ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nghị

quyết 43-NQ/BCT ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và
phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cụ thể hóa
quy hoạch các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trong quá trình lập đồ án
quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị. Đảm bảo đất cho văn hóa,
thể thao, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau quy hoạch; chú trọng quy
hoạch, đầu tư xây dựng các công trình lớn, có tính đột phá, các công viên, quảng
trường văn hóa có quy mô phù hợp, đặc sắc, các cụm thể thao biển để tạo điểm
đến sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao cho người dân thành phố và du khách.
Trước mắt, tập trung nguồn lực để đầu tư và kêu gọi đầu tư trong giai đoạn
2020-2025 đối với danh mục các công trình sau đây: Trung tâm Văn hóa - Điện
ảnh; Nhà Văn hóa Thiếu nhi phía Tây thành phố; Công viên Thanh niên, Công
viên 29 Tháng 3; Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 ở Phong Lệ; mở rộng Nghĩa
trũng Hòa Vang, Nghĩa trũng Phước Ninh; Dự án phát triển du lịch cộng đồng
kết hợp làng nghề nước mắm và dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Dự án phát
triển du lịch cộng đồng gắn với Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống
cộng đồng người Cơtu; Dự án tuyến đi bộ Bạch Đằng - Cầu Nguyễn Văn Trỗi Trần Hưng Đạo; Dự án đầu tư các công viên kết hợp lối xuống biển; Dự án khu
vực Nhà tập võ Taekwondo gắn với cải tạo cảnh quan và đầu tư các sân thể thao
ngoài trời tại khu vực đường 2 Tháng 9; đầu tư hoàn thiện Khu Liên hợp thể dục
thể thao Hoà Xuân từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa, kêu gọi đầu tư Công
viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn.
2. Rà soát, điều chỉnh tiến độ, mục tiêu đầu tư hoàn thiện thiết chế văn hóa
- thể thao cơ sở theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017
của UBND thành phố về quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quyết định mạng lưới thiết chế văn
hóa - thể thao trên địa bàn từng quận, huyện gắn với quy hoạch phát triển kinh tế
- xã hội, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, khả năng ngân
sách và tình hình thực tế ở từng địa phương, hướng tới xây dựng một hệ thống
thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, hiện đại từ thành phố đến các quận, huyện,
phường, xã, thu hút đông đảo người dân đến sinh hoạt, vui chơi, giải trí; hoàn
thành nội dung này trong năm 2020 và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND
thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020. Trong đó, cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Rà soát các công trình, thiết chế văn hóa thể thao cơ sở hiện có để đề xuất
giải pháp đầu tư hoàn thiện, đồng bộ từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị, nhân
lực, đảm bảo tiêu chí, quy định của Trung ương, có giải pháp phát huy hiệu quả
hoạt động, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân địa phương.
- Đối với các vị trí đất đã được quy hoạch, chưa đầu tư xây dựng: cần xem
xét lại việc quy hoạch và đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao cấp phường theo
cụm dân cư, phát huy thế mạnh của từng địa phương, ưu tiên đầu tư xây dựng và
hoạt động theo hình thức xã hội hóa đối với các vị trí, khu đất đã được quy hoạch,
ngân sách chỉ tập trung cho các khu vực khó thu hút đầu tư, không chạy theo chỉ
tiêu số lượng, không nhất thiết mỗi phường đều có trung tâm văn hóa - thể thao
mà chú trọng nhu cầu thực tế của người dân.

- Bổ sung quỹ đất đối với các vị trí đã thu hồi, thay đổi mục đích sử dụng;
xây dựng danh mục các lô đất quy hoạch cho thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở,
xác định cụ thể danh mục các công trình do thành phố đầu tư, danh mục công
trình kêu gọi xã hội hóa, phân kỳ đầu tư phù hợp.
- Rà soát, nhân rộng những mô hình trung tâm văn hóa - thể thao cơ sở hoạt
động hiệu quả.
3. Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn
hóa và thể thao trên địa bàn thành phố được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết
định số 343/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 phù hợp với Quyết định
429/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng về Phê duyệt quy hoạch
mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du
lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, hoàn thành trong năm 2020. Trong
đó lưu ý về mục tiêu thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp
công lập theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tinh gọn, đồng bộ,
thống nhất; tăng dần mức độ tự chủ chi thường xuyên phù hợp với lộ trình tính
giá dịch vụ sự nghiệp công.
4. Sắp xếp, củng cố, hoàn thiện bộ máy, nguồn nhân lực của hệ thống thiết
chế văn hóa - thể thao các cấp tinh gọn, hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo, đào tạo
lại đội ngũ công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao đạt chuẩn về chuyên
môn theo quy định.
5. Trên cơ sở Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định
số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định số
25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, đề nghị UBND thành phố xây
dựng, bổ sung chính sách miễn, giảm tiền thuê đất vào Quyết định số
06/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 về danh mục lĩnh vực, địa bàn
ưu đãi và chính sách xã hội hóa giai đoạn 2020-2020 sau khi các bộ, ngành ban
hành quy định về lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án xã hội hóa; bổ sung danh
mục dự án kêu gọi đầu tư.
6. Căn cứ vào các quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị
định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Thông tư
144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn cụ
thể về quy trình, thủ tục sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết,
cho thuê, kinh doanh để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo quy
định nhằm phát huy hiệu quả của công trình đã đầu tư.
7. Đối với một số vấn đề cụ thể:
- Sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa
Xuân, Nhà tập võ Taekwondo, trong đó phân định rõ khu vực đầu tư công, khu
vực kêu gọi xã hội hóa, có kế hoạch phân kỳ đầu tư, kêu gọi đầu tư phù hợp; có
kế hoạch sửa chữa một số công trình, thiết chế văn hóa, thể thao xuống cấp, hư
hỏng: Bể bơi thành tích cao, Sân vận động Hòa Xuân; hoàn thành công trình

Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên giai đoạn 1, hoàn thành các nội
dung này trong năm 2020.
- Hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới Nhà sinh hoạt cộng đồng
trên địa bàn các quận, huyện. Những nơi có điều kiện có thể tích hợp công năng
của nhà sinh hoạt cộng đồng/nhà họp tổ dân phố, thôn với thiết chế văn hóa - thể
thao cơ sở.
- Rà soát, sửa đổi, ban hành quyết định mới thay thế Quyết định số
6273/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của UBND thành phố về ban hành
Quy định tạm thời về tổ chức, quản lý và hoạt động của Trung tâm văn hóa - thể
thao phường, xã trên địa bàn thành phố phù hợp với các quy định hiện hành.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân
thành phố thông qua.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng tổ chức triển khaithực hiện
Nghị quyết này, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tiến độ triển khai tại kỳ
họp cuối năm 2020 và báo cáo tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố theo
đề nghị của Hội đồng nhân dân thành phố.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị
quyết;kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các
cơ quan có thẩm quyền.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ
2016 - 2021, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

