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c) Sở Tài chính, Cục Thuế Bình Thuận phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin có
văn bản hướng dẫn thực hiện ưu ñãi về ñất ñai, về thuế ñối với các tổ chức, cá nhân
tham gia xã hội hóa các hoạt ñộng văn hóa ở tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số
05/2005/NQ-CP và Nghị ñịnh số 53/2006/Nð-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;
d) UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt ñộng văn hóa,
dịch vụ văn hóa công cộng ở ñịa phương; ñồng thời, phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin triển khai tổ chức thực hiện tốt ðề án Phát triển xã hội hóa hoạt ñộng văn
hóa của UBND tỉnh ban hành, phù hợp với ñiều kiện thực tế và ñặc ñiểm tình hình
của từng ñịa phương;
- Việc thành lập các ðoàn Nghệ thuật tư nhân, các Câu lạc bộ ðờn ca tài tử Cải lương, các tụ ñiểm ca nhạc “Hát với nhau”, các ban - nhóm nhạc ở cấp huyện do
UBND cấp huyện ra quyết ñịnh thành lập và ban hành quy chế hoạt ñộng phù hợp với
ñặc ñiểm của từng loại hình.
4. Công tác sơ kết, tổng kết :
a) Ở cấp tỉnh: hàng năm UBND tỉnh tiến hành sơ kết việc thực hiện ðề án, báo
cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Văn hóa - Thông tin. ðịnh kỳ 5 năm tiến hành tổng
kết, rút kinh nghiệm trên ñịa bàn toàn tỉnh;
b) Ở cấp huyện: hàng năm, UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành sơ kết
việc triển khai thực hiện ðề án, báo cáo UBND tỉnh./.
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