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THÔNG BÁO
Nội dung kết luận của Chủ tịch UBND thành phố
giải quyết một số vấn đề cấp bách về văn hóa - xã hội giáo dục
trên địa bàn thành phố

Ngày 06/3/1998, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố họp giao ban,
sau khi nghe Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo một số vấn đề cấp
bách cần giải quyết về văn hóa - xã hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố kết luận chỉ đạo các công việc cần thực hiện. Văn phòng Ủy ban nhân
dân thành phố thông báo như sau:
1/ Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm và kiểm tra về chương trình,
nội dung giảng dạy môn văn và lịch sử Việt Nam trong các trường học ngoài hệ
thống công lập trên địa bàn thành phố (các trường dân lập, bán công, tư thục,
trường có vốn đầu tư nước ngoài, v.v…). Yêu cầu phải tuân thủ và thực hiện
đúng chương trình và nội dung giảng dạy do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định.
Nếu nội dung giảng dạy và chương trình của các trường không đúng theo Bộ
Giáo dục - Đào tạo quy định thì Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý đúng quy định
hiện hành của Nhà nước.
2/ Sở Văn hóa thông tin chịu trách nhiệm và kiểm tra hoạt động của ngành
in ấn xuất bản và việc lưu hành các loại văn hóa phẩm xấu, độc hại trên thị
trường (các loại có tính chất đồi trụy, bạo lực, mê tín dị đoan phải bài trừ kiên
quyết và có biện pháp quản lý, xử lý tận gốc từ nơi in ấn, phát hành).
3/ Sở Văn hóa và Thông tin tiến hành điều tra khảo sát và tổng hợp báo cáo
tình hình kin doanh nhà hàng karaoke và dịch vụ bida trên địa bàn thành phố để
báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết trong tháng
4/1998. Trước mắt Sở Văn hóa và Thông tin kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động
karaoke và bida máy lạnh đảm bảo hoạt động lành mạnh. kiên quyết xử lý các
lọai trá hình để mại dâm.
4/ Về tệ nạn xã hội (nhất là mại dâm, ma túy) trên địa bàn thành phố đang
là vấn đề nhức nhối và là mối quan tâm sâu sắc của dư luận xã hội. Chủ tịch Ủy
ban nhân dân và Trưởng Công an phường, xã phải chịu trách nhiệm trước hết về
những tệ nạn xã hội trên địa bàn của mình phụ trách. Các ngành chức năng của
thành phố cần tăng cường sự phối hợp đấu tranh truy quét một cách thường
xuyên, liên tục, đồng bộ và dài hơi; làm chuyển hóa căn bản và trong sạch địa
bàn. Nếu phát hiện có những tụ điểm mãi dâm, ma túy trên địa bàn phường, xã

nào (do sự buông lỏng quản lý) thì báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân
thành phố xem xét, xử lý.
5/ Về vấn đề hôn nhân giữa người Việt Nam với người nước ngoài mà nhất
là người Đài Loan; hiện nay có hiện tượng buông lỏng quản lý nên đã xảy ra
những hậu quả xã hội. Sở Tư pháp cần tổ chức khảo sát, thu thập thông tin và
đánh giá thực trạng tình hình. Đồng thời, xây dựng dự thảo về các điều kiện và
tiêu chuẩn cho phép tiến hành hôn nhân với người nước ngoài theo luật pháp của
Việt Nam và các thủ tục hồ sơ cần phải có để trình Thường trực Ủy ban nhân
dân thành phố xem xét, quyết định trong thàng 4/1998 (về độ tuổi, sức khỏe, văn
hóa, nghề nghiệp, điều kiện kinh tế, lý lịch tư pháp v.v…, cơ quan nào ở nước
ngoài sẽ xác nhận các thủ tục đó cho đúng luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc
tế).
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực
hiện.
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