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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về khắc phục 

những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của 6 Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh,  

Vĩnh Trung, Phước Đồng 

 

Kính gửi: UBND thành phố. 

Thực hiện Công văn số 5588/UBND-VHTT ngày 13/8/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang  về việc hoạt động của 6 Trung tâm Văn hóa – Thể thao 

xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, Phước 

Đồng, 

Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, báo cáo kết quả như sau: 

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Phương đã cơ 

bản hoàn thiện về tổ chức bộ máy Ban Chủ nhiệm, có hợp đồng bảo vệ, tạp vụ để 

trong coi tài sản và dọn dẹp vệ sinh; Trung tâm có các hoạt động thường xuyên; đã 

thực hiện xã hội hóa một số hoạt động tại Trung tâm để tăng nguồn thu. 

2.  Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Phước  Đồng chưa có đối tác nào 

xin thực hiện xã hội hóa. Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã đã 

chuyển 1 bộ bàn bóng bàn về Nhà văn hóa thôn Phước Tân để đáp ứng nhu cầu 

luyện tập môn bóng bàn trên địa bàn thôn. Số dụng cụ thể dục thể thao còn lại (1 

bàn bóng bàn; 1 bộ chân đế bóng chuyền; 1 bộ chân đế cầu lông) vẫn giữ 

nguyên tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã để phục vụ công tác tổ chức giải 

địa phương. 

3. Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Vĩnh Ngọc: đã kiện toàn các câu lạc 

bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để duy trì các hoạt động của Trung tâm; 

để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương, 

UBND xã kiến nghị không chuyển đổi công năng vào mục đích sử dụng khác. 

4. Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Vĩnh Hiệp đã hợp đồng với đơn vị 

khai thác các hoạt động thể dục thể thao tại Trung tâm, đơn vị khai thác chịu 

trách nhiệm bố trí bảo vệ và tạp vụ trong thời gian đầu tư. Do đó, UBND xã 

không hợp đồng bảo vệ và tạp vụ. 
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5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Vĩnh Thạnh hiện chưa bố trí bảo vệ 

và tạp vụ; chỉ có nguồn thu từ xã hội hóa việc cho thuê sân tổ chức đám cưới; 

UBND xã Vĩnh Thạnh kiến nghị được sử dụng nguồn thu này để chi cho hợp 

đồng bảo vệ, tạp vụ và các hoạt động khác của Trung tâm. 

Trên đây là báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành 

phố Nha Trang tại Công văn số 5588/UBND-VHTT ngày 13/8/2018 của 

UBND thành phố Nha Trang “về việc hoạt động của 6 Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung, 

Phước Đồng”.  

Kính đề nghị UBND thành phố xem xét và chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND thành phố (b/c); 

- Trung tâm Văn hóa- Thể thao TP (p/h); 

- Trưởng phòng; 

- UBND 6 xã; 

- Lưu: VT, Chi (10) 

 

          TRƯỞNG PHÕNG 
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