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Số: 500 /SVHTTDL-KHTC

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp nhận và cam kết đối ứng khi tiếp nhận
xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện do
Bộ VHTTDL cấp

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Căn cứ Công văn 497/VPUBND-VP ngày 16/4/2019 của Văn phòng Ủy ban
nhân dân Tỉnh và Công văn số 1346/BVHTTDL-TV ngày 10/4/2019 của Bộ Văn hoá
– Thể thao và Du lịch về việc cam kết đảm bảo đối ứng khi tiếp nhận xe ô tô thư viện
lưu động đa phương tiện,
Những năm qua, hoạt động Thư viện Tỉnh từng bước phát triển qua các chương
trình khuyến đọc, khuyến học, khơi gợi lòng đam mê đọc sách, hình thành thói quen
tự đọc, nâng cao kiến thức, rèn luyện đạo đức của các tầng lớn nhân dân, góp phần
vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh nhà. Nổi bật nhất gần đây là
chương trình “Chuyến xe tri thức” phục vụ nhân dân đến tận các địa phương vùng
sâu, vùng xa, vùng biên giới, các xã nông thôn mới đã được triển khai thực hiện từ
năm 2016 khá hiệu quả. Do đó, việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện trang
bị cho Thư viện Tỉnh 01 xe ô tô chuyên dùng trong dự án “Xe ô tô thư viện lưu động
đa phương tiện” là cơ hội giúp cho Thư viện Tỉnh nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt
động phục vụ cộng đồng theo phương châm “Sách đi tìm người đọc” ngày càng tốt
hơn.
Với những lợi ích mang lại cho cộng đồng như trên, Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch kính trình Ủy ban Nhân dân Tỉnh xem xét thống nhất chủ trương, thực hiện
cam kết với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trách nhiệm của địa phương đảm bảo
hoạt động và duy trì tính bền vững của dự án với các nội dung sau:
1. Về nhân sự phục vụ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện (Tài xế): Đề
nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét bổ sung chỉ tiêu biên chế cho đơn vị Thư viện
Tỉnh: 01 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.
2. Về kinh phí thực hiện:
- Tổng dự toán kinh phí thực hiện năm 2019:

340.433.060 đồng

(Có tổng hợp dự toán).
- Sở VHTTDL đề xuất nguồn kinh phí thực hiện như sau:
+ Đề nghị cấp bổ sung kinh phí chi lương và các khoản đóng góp cho 01 hợp
đồng lao động theo Nghị định 68 là (Dự kiến từ tháng 5/2019):
28.153.060đ
+ Kinh phí hoạt động phục vụ lưu động:

312.280.000đ

Sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa cấp năm 2019 cho Thư viện Tỉnh
(được Sở VHTTDL thực hiện phân khai tại Công văn số 225/SVHTTDL-KHTC ngày
27/02/2019)
- Từ năm 2020: Khi thảo luận dự toán hàng năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du
lịch báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm trước, dự toán đề nghị cấp kinh phí năm
sau cho hoạt động này theo đúng qui định tài chính hiện hành.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét,
chấp thuận chủ trương thực hiện.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính (biết, phối hợp tham mưu);
- Sở Nội vụ (biết, phối hợp tham mưu);
- BGĐ Sở (báo cáo);
- Phòng QLVH, KHTC, VPS;
- Lưu: VT, KHTC (MT).09b.
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