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Số:10/2007/QĐ-UBND            Sơn Trà, ngày 14  tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể 

thao trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính 
phủ về “Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể 
thao”;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ 
“Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”; 

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 
về ”Chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập”;  

Căn cứ Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về “Xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn 
hoá và thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và các chính 
sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập”;

Căn cứ Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng “Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động 
văn hoá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010”; 

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng “Ban hành Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động 
thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010”; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Thể thao quận Sơn Trà,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Đẩy mạnh xã hội hoá các 

hoạt động văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010.
Điều 2. Giao Phòng Văn hoá - Thể thao quận hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Quyết định này.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND, Trưởng phòng Văn hoá - Thể thao quận, Chủ 

tịch UBND các phường, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 
quan căn cứ Quyết định  thi hành./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Công Hồ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH
Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao

trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /2007/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 9  năm 2007 của UBND  quận Sơn Trà )

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Nâng cao nhận thức của toàn dân trong công tác xã hội hoá các hoạt động văn 

hoá, thể dục - thể thao; huy động mọi tiềm năng và nguồn lực trong xã hội để chăm lo 
cho sự nghiệp phát triển văn hoá, thể dục - thể thao trên địa bàn quận; tạo điều kiện 
để nhân dân được thụ hưởng văn hoá, thể dục - thể thao ở mức độ ngày càng cao.

- Khuyến khích các cá nhân, các đơn vị, các tổ chức đầu tư trực tiếp tham gia 
các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao.

- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thể dục - thể thao. Tổ 
chức triển khai và thực hiện tốt các văn bản về chính sách khuyến khích phát triển 
các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập. 

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và phương thức hoạt động trên lĩnh vực văn 
hoá, thể dục - thể thao. 

B. MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ 
CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ THỂ DỤC - THỂ THAO:

I. MỤC TIÊU:
- Phấn đấu đến năm 2010, hình thành một số cơ sở văn hoá, thể dục - thể thao 

ngoài công lập do tư nhân đầu tư và khai thác.
- Chỉ tiêu thể thao quần chúng của quận phấn đấu đến năm 2010: Số người tập 

luyện thể dục thể thao là: 20 %; số hộ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường 
xuyên là: 15 %.

- Các cơ sở thể thao ngoài công lập và các lực lượng khác tham gia vào quá trình 
xã hội hoá TDTT đảm bảo đáp ứng tối thiểu từ 70 % đến 75 % nhu cầu dịch vụ 
TDTT tuỳ theo từng loại hình, tập trung vào các môn: Cầu lông, quần vợt, bóng bàn, 
bóng đá, thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình, thể dục dưỡng sinh, các môn võ, 
billiards...



II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 
1. Công tác tuyên truyền: 
- Phổ biến các chủ trương, chính sách xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục 

- thể thao của Đảng và Nhà nước đến các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, từng tổ 
dân phố, khu dân cư và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh 
thần cộng đồng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tham gia các hoạt động văn 
hoá, thể dục - thể thao của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

- Phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia thực hiện công tác xã hội hoá 
các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao lồng ghép với phong trào "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hoá"; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”, các chương trình, đề án của thành phố và kế hoạch của quận 
về xây dựng và phát triển văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao.

- Triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hoá, 
thể dục - thể thao và các lĩnh vực có liên quan để thúc đẩy sự phát triển đa dạng các 
mô hình xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao của các thành phần kinh 
tế trên địa bàn quận Sơn Trà.

2. Đổi mới cơ chế hoạt động và quản lý đối với các cơ sở văn hoá, thể dục - 
thể thao theo hướng xã hội hoá: 

- Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận tiếp tục duy trì loại hình công lập và tăng 
cường các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp 
vụ; khai thác tối đa tiềm năng cơ sở vật chất, trang thiết bị để tăng nguồn thu, như: 
Cho thuê Hội trường, sân khấu, phòng học; tổ chức các lớp học về văn hoá - nghệ 
thuật, thể dục - thể thao, xây dựng các câu lạc bộ theo sở thích, tổ chức các dịch vụ, 
phục vụ triển lãm cá nhân; bán văn hoá phẩm... phục vụ nhu cầu cho người dân đến 
tham gia hoạt động.

- Giai đoạn năm 2007 - 2010, thực hiện cơ chế đơn vị sự nghiệp do ngân sách 
nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 
25/4/2006 của Chính phủ.  

- Công khai quy hoạch các công trình văn hoá, thể thao và chính sách khuyến 
khích đầu tư để các thành phần kinh tế có thể tham gia đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
phục vụ phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao trên nguyên tắc bình đẳng trong đầu 
tư.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá - thể dục - 
thể thao.

- Tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng trong việc cấp phép, đăng ký, 
hành nghề trong lĩnh vực dịch vụ văn hoá, thể dục thể thao theo quy định.



- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, 
huấn luyện viên, cộng tác viên TDTT cho các đơn vị, cơ sở TDTT công lập và ngoài 
công lập. 

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật và việc đáp ứng các tiêu 
chuẩn về hoạt động chuyên môn trong các cơ sở văn hoá, thể thao công lập và ngoài 
công lập nhằm đảm bảo lợi ích chung cho xã hội và xử lý kịp thời các vi phạm. 

3. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hoá thông tin:
- Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động văn hoá thông tin ở cơ sở, quận có chính sách 

đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động thuộc lĩnh vực văn nghệ quần chúng, thông tin tuyên 
truyền cổ động trực quan; thông tin, triển lãm lưu động. 

- Khuyến khích tư nhân đấu thầu, đầu tư trực tiếp để tổ chức các hoạt động vui 
chơi, giải trí tại các Khu vui chơi giải trí các phường theo hướng: giảm thuế, tạo điều 
kiện giữ gìn an ninh trật tự. 

- Khuyến khích các cá nhân, đơn vị, tổ chức ngoài công lập tham gia xây dựng 
các thiết chế văn hoá cơ sở, theo nguyên tắc tự tổ chức, quản lý và chịu sự quản lý về 
mặt nhà nước của cơ quan có thẩm quyền như: Nhà văn hoá - thông tin - triển lãm; 
nhà sinh hoạt văn hoá; điểm vui chơi giải trí; công viên văn hoá; các cơ sở dịch vụ 
cho công tác tuyên truyền cổ động trực quan, điểm sáng văn hoá... ; tham gia hoạt 
động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; văn hóa, văn nghệ quần chúng; mở các lớp 
bồi dưỡng năng khiếu, nâng cao trình độ nghiệp vụ; các câu lạc bộ truyền thống và 
các loại hình văn nghệ dân gian; đăng ký tổ chức các lễ hội truyền thống và hiện đại 
trên địa bàn quận. 

4. Xã hội hoá các hoạt động văn hoá chuyên ngành:
- Khuyến khích thành lập các đoàn nghệ thuật tư nhân, các tổ chức dịch vụ biểu 

diễn nghệ thuật, sân khấu, sản xuất và phát hành băng đĩa ca nhạc; 
- Khuyến khích thành lập các bảo tàng, trưng bày các sưu tập tư nhân; vận động 

nhân dân đóng góp kinh phí tu bổ, tôn tạo các di tích văn hoá, di tích lịch sử, phối 
hợp trưng bày, phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống. 

- Khuyến khích thành lập mới các trường, lớp dân lập, tư thục đào tạo văn hoá 
nghệ thuật; khuyến khích các hoạ sĩ, nghệ nhân có uy tín tổ chức kèm cặp truyền 
nghề, dạy nghề hoặc mở lớp đào tạo nghệ thuật, mỹ thuật, nhất là đối với các loại 
hình nghệ thuật dân gian, truyền thống. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các rạp chiếu bóng, các hãng 
phim tư nhân. 

- Khuyến khích các cơ sở in tư nhân hoạt động theo quy định của Luật Xuất bản; 
các tổ chức, cá nhân đầu tư mở các Trung tâm sách, nhà sách, đầu tư cho việc sáng 
tác, triển lãm, công bố các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh (kể cả tranh tượng ngoài 



trời); mở các galary tư nhân, các Câu lạc bộ yêu thích mỹ thuật - nhiếp ảnh; tổ chức 
bán đấu giá tranh ảnh gây quỹ...  

- Khuyến khích và cho phép thành lập thư viện ngoài công lập của các cá nhân, 
các tổ chức - xã hội; thành lập Câu lạc bộ bạn yêu sách, các doanh nghiệp tư nhân 
thực hiện kết hợp các hoạt động quảng cáo tuyên truyền chính trị và thương mại trên 
các tuyến đường nhân các sự kiện chính trị lớn, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại trong 
năm của đất nước và của địa phương.

- Các cơ sở ngoài công lập tham gia vào các hoạt động xã hội hoá được áp dụng 
các chính sách khuyến khích phát triển theo các nội dung của Nghị định 53/2006/NĐ-
CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ và Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 
của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính 
phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công 
lập.  

- Tăng cường công tác vận động viện trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài để 
tranh thủ nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực, hoạt động văn hoá. Ngân sách nhà nước 
chủ yếu đầu tư vào hoạt động văn hoá then chốt, góp phần định hướng chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, thẩm mỹ và giá trị xã hội; lĩnh vực bảo tồn, phát huy các giá trị di sản 
văn hoá (bao gồm cả di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể), các loại 
hình nghệ thuật truyền thống, dân gian. 

5. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục - thể thao:
- Đầu tư nhà nước trong lĩnh vực thể dục - thể thao đóng vai trò rất quan trọng, 

vừa đảm bảo kích thích các nhu cầu về TDTT, vừa đảm bảo thực hiện công bằng xã 
hội. Giai đoạn 2007 - 2010 tập trung đầu tư cho các hoạt động dịch vụ TDTT công 
cộng có tính chất phúc lợi nhằm đảm bảo cho đại bộ phận người dân, đặc biệt là 
những người nghèo và đối tượng chính sách, được hưởng thụ các hoạt động TDTT; 
hỗ trợ phong trào thể thao quần chúng; cụ thể hoá các cơ chế, chính sách khuyến 
khích nhằm phát triển, đa dạng hoá các loại hình TDTT. 

- Vận động và tạo điều kiện để ngày càng có nhiều người tham gia tập luyện 
hoặc đóng góp vào các hoạt động TDTT, đa dạng hoá các hình thức tổ chức các hoạt 
động phong trào, loại hình tập luyện phù hợp với từng lứa tuổi. Cải tiến hệ thống thi 
đấu thể thao quần chúng từ quận đến phường theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ về 
chuyên môn để các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đứng ra tổ chức; xây dựng các 
CLB, công trình TDTT theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm tại các khu dân 
cư trên địa bàn quận. Đẩy mạnh các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao trong 
từng đối tượng.

- Phát huy tối đa công suất của nhà thi đấu thể thao, sân vận động thông qua các 
hoạt động như: cho thuê sân bãi, tổ chức dịch vụ tập luyện, hợp đồng đào tạo...  theo 
nhu cầu của nhân dân; khuyến khích các đơn vị tổ chức thi đấu, biểu diễn, thuê khoán 
để tăng nguồn thu.



- Phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở TDTT 
ngoài công lập hoạt động dưới các hình thức như: Tự nguyện, tự quản, thu phí, không 
thu phí, kinh doanh dịch vụ; tạo điều kiện tối đa cho các cơ sở ngoài công lập tham 
gia các dịch vụ TDTT phục vụ cho nhu cầu chung của nhân dân; đồng thời, nhà nước 
hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, trang bị kiến thức 
cho các cơ sở trên; tạo điều kiện bình đẳng trong việc tham gia các hoạt động TDTT 
giữa các đơn vị công lập và ngoài công lập; đồng thời, có biện pháp để đảm bảo cho 
mọi người dân, đặc biệt những đối tượng có thu nhập thấp được tham gia các hoạt 
động TDTT.

C. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Phòng Văn hóa - Thể thao:
- Là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể... 

tham mưu Uỷ ban nhân dân quận triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của bản kế 
hoạch phù hợp với từng giai đoạn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan đến chủ trương xã 
hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao của Đảng, Nhà nước và của thành phố, 
phản ánh các đơn vị, các tổ chức và các cá nhân tham gia có hiệu quả về xã hội hoá 
các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban ngành có liên 
quan tham mưu Uỷ ban nhân dân quận ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích  
phát triển xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao.

- Nghiên cứu, đề xuất và hướng dẫn việc xây dựng các mô hình xã hội hóa các 
hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao phù hợp trên địa bàn quận Sơn Trà.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu Uỷ ban nhân dân quận thẩm định, 
đề xuất, phê duyệt các cơ chế liên doanh, liên kết về đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết 
bị chuyên ngành theo quy định.

- Chủ trì việc xử lý tài sản khi chuyển đổi các hình thức hoạt động trong lĩnh vực 
xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao. Phối hợp với phòng Tài nguyên 
Môi trường xây dựng và hướng dẫn chế độ phí sử dụng đất và chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất cho từng loại hình, cơ sở dịch vụ tham gia xã hội hoá các hoạt động văn 
hoá, thể dục - thể thao theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi 
trường, Quản lý đô thị và Văn hoá - Thể thao tham mưu Uỷ ban nhân dân quận về cơ 
chế, chính sách quản lý các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao theo phương châm xã 
hội hoá như: cho thuê nhà, cơ sở hạ tầng... đối với các cơ sở tư nhân hoạt động trên 
lĩnh vực văn hoá, thể thao.

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường: Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị 
trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; ưu tiên, tạo điều kiện thuận tiện 



và đảm bảo đủ quỹ đất cho các cơ sở tham gia xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể 
dục - thể thao.  

4. Các phòng, ban ngành và các đoàn thể:
- Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 

của Chính phủ về “Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể 
dục thể thao”, các văn bản của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Uỷ ban nhân 
dân quận Sơn Trà trong công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao 
trong cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án của UBND thành phố và Kế 
hoạch của UBND quận về xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao đến 
cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân để nâng cao nhận thức và huy động sự tham 
gia tự nguyện, tích cực của mọi người vào các hoạt động xã hội hóa văn hóa , thể dục 
- thể thao.

5. Uỷ ban nhân dân các phường: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 
thực hiện công tác xã hội hoá các hoạt động hoá văn hoá, thể dục - thể thao phù hợp 
với chủ trương chính sách của Nhà nước, Đề án đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động 
văn hoá, thể dục - thể thao của Uỷ ban nhân dân thành phố và Kế hoạch của Uỷ ban 
nhân dân quận. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng, ban ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân 

các phường tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Hàng năm tổ 
chức sơ kết đánh giá kết quả công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục - thể 
thao tại địa phương, đơn vị và báo cáo Uỷ ban nhân dân quận (thông qua phòng Văn 
hoá  - Thể thao) để theo dõi, chỉ đạo.

Giao Phòng Văn hoá - Thể thao quận chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Công Hồ


