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Số:          /SVHTTDL-VP 
V/v trả lời kiến nghị cử tri đề nghị nâng 

mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động 

của xã, phường, thị trấn văn hóa 

Cần Thơ, ngày      tháng      năm 2022 

Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 3468/UBND-TH ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố. 

Căn cứ Công văn số 2761/STC-QLNS ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài 

chính về việc phối hợp trả lời kiến nghị cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí 

cho các hoạt động của xã, phường, thị trấn văn hóa. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo trả lời kiến nghị cử tri đề nghị 

nâng mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của xã, phường, thị trấn văn hóa, cụ 

thể như sau:  

1. Tình hình chung 

- Thành phố Cần Thơ hiện có 83 xã, phường, thị trấn (36 xã, 42 phường, 05 

thị trấn). Tính đến tháng 9/2022, toàn thành phố có 83/83 xã, phường, thị trấn 

được công nhận danh hiệu “Văn hóa”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô 

thị” và “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Hiện còn thị trấn Cờ Đỏ đang trong 

quá trình xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

- Về kinh phí hoạt động của các xã, phường, thị trấn văn hóa do địa phương 

chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho cơ sở thực hiện tốt chỉ 

đạo của Ban chỉ đạo phong trào thành phố về việc tăng cường các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; 

được sự chấp thuận của HĐND và UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần 

Thơ), ngân sách tỉnh (nay là thành phố) phân bổ kinh phí hỗ trợ hoạt động cho 

các xã, phường, thị trấn văn hóa với mức chi: 

+ Từ năm 1996 đến năm 2005:   20.000.000đ/đơn vị; 

+ Từ năm 2006 đến năm 2010:   30.000.000đ/đơn vị; 

+ Năm 2011 và năm 2012:   35.000.000đ/đơn vị; 

+ Từ năm 2013 đến nay:   50.000.000đ/đơn vị. 



(Hiện tại áp dụng theo Hướng dẫn số 46/HD-BCĐ ngày 17/10/2014 của Ban 

Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô 

thị”). 

2. Đối với đề xuất tăng mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của xã, 

phường, thị trấn văn hóa 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị 

có liên quan rà soát về việc tăng mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của xã, 

phường, thị trấn văn hóa, nội dung cụ thể như sau: 

Năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Tài chính 

về việc tăng mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của xã, phường, thị trấn văn 

hóa. Đến ngày 04/11/2019, Sở Tài chính có Công văn số 35/STC-TCHCSN báo 

cáo Ủy ban nhân dân thành phố nội dung như sau: “Sở Tài chính đã thực hiện rà 

soát, nhưng do không đảm bảo khả năng cân đối vì nguồn thu ngân sách thành 

phố gặp nhiều khó khăn, cần phải đảm bảo các nhiệm vụ chi bức xúc đã được 

giao trong dự toán của năm cũng trong giai đoạn thời kỳ ổn định ngân sách (2017 

- 2020), nên Sở Tài chính xin ghi nhận, khi cân đối được nguồn lực sẽ tham mưu 

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh nâng mức hỗ trợ cho xã, phường, 

thị trấn đạt danh hiệu văn hóa, văn minh đô thị để duy trì và nâng chất thiết chế 

hoạt động văn hóa ở cơ sở”. 

Trong 02 năm 2020 và 2021, tình hình ngân sách của thành phố cũng tiếp 

tục gặp nhiều khó khăn do tác động bởi đại dịch Covid-19, phải tập trung mọi 

nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm 2022 dự báo nguồn thu ngân sách 

vẫn gặp nhiều khó khăn do chịu tác động giảm thu trong việc thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh để phục hồi 

sản xuất, phát triển kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời phải đảm 

bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi đã được giao trong dự toán năm, do vậy rất 

khó cân đối ngân sách để điều chỉnh nâng mức hỗ trợ cho xã, phường, thị trấn đạt 

danh hiệu văn hóa, văn minh đô thị từ 50.000.000đồng/đơn vị/năm lên 

80.000.000 đồng/đơn vị/năm. 

Tuy nhiên, năm 2022 là năm đầu thực hiện định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên của thời kỳ ổn định ngân sách mới. Sở Tài chính đã phối hợp với 

các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình 

Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết số 11/2021/NQ- 

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, trong đó đã 

điều chỉnh tăng định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa thông tin so với thời kỳ 

ổn định ngân sách trước (so với Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 

09/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố), ngoài ra còn quy định thêm tiêu 

chí bổ sung đối với các quận, huyện có ít đơn vị hành chính và có dân số thấp để 

hỗ trợ các địa phương có thêm nguồn kinh phí trong việc đáp ứng nhu cầu thụ 

hưởng của người dân trên địa bàn. Do đó, đề nghị các quận, huyện chủ động cân 



đối nguồn ngân sách địa phương để đảm bảo việc duy trì và nâng chất thiết chế 

hoạt động văn hóa ở cơ sở. 

3. Phương hướng trong thời gian tới 

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, 

phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu về việc tăng mức hỗ trợ từ 

50 triệu đồng/năm lên từ 80 đồng/năm cho các xã, phường, thị trấn đã được công 

nhận danh hiệu văn hóa, văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị nhằm góp phần 

nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 

14-NQ/TU ngày 02/5/2019 của Thành ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về 

nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển 

kinh tế và đô thị (như nội dung đã giao tại Thông báo kết luận số 165 /TB-VPUB 

ngày 20/6/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình 

thành phố tại buổi làm việc về công tác khảo sát, đánh giá “Phường, thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” ). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với Sở Tài 

chính và các đơn vị có liên quan để tham mưu nội dung nêu trên. 

Trên đây là báo cáo Trả lời kiến nghị cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí 

cho các hoạt động của xã, phường, thị trấn văn hóa, kính gửi Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam thành phố theo quy định./. 

(Đính kèm Thông báo kết luận số 165 /TB-VPUB; Công văn số 35/STC-

TCHCSN; Công văn số 2761/STC-QLNS). 
 

Nơi nhận:                  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- Phòng QLVHGĐ (để thực hiện);                 

- Lưu: VT, VP (TP). 

 

 

 

              Nguyễn Minh Tuấn 
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