
KẾ HOẠCH 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 15/12/2020  

của HĐND huyện về Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố  
đạt tiêu chuẩn theo quy định, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về 

Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn theo quy định, giai đoạn 2021 

– 2025 trên địa bàn huyện; UBND huyện xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 114/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện, như sau: 

 A. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUA MỘT NĂM THỰC HIỆN 

Qua một năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố đạt 

tiêu chuẩn theo quy định giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện, mặc dù do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid -19 nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, 

UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị huyện liên quan, các xã, thị 
trấn đã triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình của năm 2021 và đạt một số kết quả: 

1. Kết quả đạt được: 

- Xây dựng mới: Trong năm 2021, các xã, thị trấn đã triển khai xây dựng mới 

04/18 nhà văn hóa thôn ở các xã Hòa Mỹ Đông (01), Hòa Mỹ Tây (01), Hòa Bình 1 (01) 

và Hòa Phong (01). Hiện còn 14 nhà văn hóa thôn theo Đề án chưa được triển khai xây 

dựng gồm: Sơn Thành Đông (08), Hòa Thịnh (03), Hòa Mỹ Đông (01), Sơn Thành Tây 

(01), Hòa Bình 1 (01). 

- Nâng cấp, sửa chữa: Đã triển khai thực hiện nâng cấp 05/25 nhà văn hóa thôn 

thuộc xã Hòa Mỹ Tây. Hiện còn 20 nhà văn hóa thôn chưa được nâng cấp theo Đề án, 

thuộc các xã: Hòa Thịnh (07), Hòa Phú (02), thị trấn Phú Thứ (05) và Sơn Thành Tây 

(06). 

- Mua sắm trang thiết bị: 19/61 nhà văn hóa thôn.  

2. Hạn chế: 

- Tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố trên địa bàn huyện theo lộ trình đề 
án còn chậm, chưa đạt so với Nghị quyết đề ra. Cụ thể: Xã Sơn Thành Tây; Sơn Thành 

Đông; Hòa Mỹ Đông; Hòa Thịnh; Hòa Phú và thị trấn Phú Thứ. 

 - Việc xây dựng mới, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị các xã, thị trấn theo Đề 

án, hầu hết các địa phương chưa bố trí được nguồn kinh phí. 

- Việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà văn hóa tại một số xã còn khó khăn. Chưa 

thực hiện được thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai xây dựng các 

nhà văn hóa của các xã. 

3. Nguyên nhân hạn chế 

 Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

nhiệm vụ xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố. Kinh phí đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, 

nhất là đầu tư xây dựng nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị còn hạn hẹp; công tác xã hội 

hóa chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn tư tưởng trông chờ vào nguồn kinh phí đầu tư từ cấp 

trên. 
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HUYỆN TÂY HÒA 
 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tây Hòa, ngày       tháng      năm 2022 
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 B. MỤC TIÊU THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022 VÀ GIAI ĐOẠN 2023 

- 2025 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng và hoàn thiện chính sách đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động 

nhằm khai thác và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở nói chung và 
nhà văn hóa nói riêng trên địa bàn huyện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, 

đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa 

của huyện, phát huy sức sáng tạo và sự hưởng thụ thành quả sáng tạo văn hóa của 
Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ huyện lần thứ XII. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

2.1. Năm 2022: Xây dựng mới 10 nhà văn hóa, nâng cấp 10 nhà văn hóa, 

trang thiết bị 33 nhà văn hóa. Tổng kinh phí 31,2 tỷ đồng. 

2.2. Giai đoạn năm 2023 - 2025: Xây dựng mới 04 nhà văn hóa, nâng cấp 08 

nhà văn hóa, trang thiết bị 12 nhà văn hóa. Tổng kinh phí 15 tỷ đồng. 

(chi tiết có phụ lục số kèm theo) 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Năm 2022: 

1.1. Xã Hòa Bình 1 

* Nhiệm vụ: 

- Đầu tư xây dựng mới 01 nhà văn hóa thôn;Trung tâm Văn hóa thể thao xã, 
để đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. 

- Xây dựng, nâng cấp, mở rộng mặt bằng Nhà Văn hóa, khu thể thao các 
thôn đạt chuẩn theo quy định;  

- Mua sắm thêm trang thiết bị 05 nhà văn hóa thôn, như: hệ thống âm thanh, 

ánh sáng, phông màn, bàn ghế, sách báo, tranh, ảnh tuyên truyền, các dụng cụ thể 
thao và các loại nhạc cụ truyền thống phù hợp..., đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu 

sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân.  

* Giải pháp thực hiện: Lập thủ tục đầu tư các hạng mục nêu trên và mua sắm 

trang thiết bị đảm bảo phục vụ các nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa thể thao xã và 
khu văn hóa thể thao các thôn. 

* Kinh phí: Thực hiện theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 
của HĐND huyện về Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn 

theo quy định, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện. 

* Thời gian hoàn thành: Quý II/2022.  

1.2. Xã Sơn Thành Tây 

* Nhiệm vụ: 

- Đầu tư xây dựng mới 01 nhà văn hóa thôn đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. 

- Nâng cấp, sửa chữa 03 nhà văn hóa thôn. 
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- Đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị 04 nhà văn hóa thôn, như: hệ thống âm 

thanh, ánh sáng, phông màn, bàn ghế, sách báo, các dụng cụ thể thao và các loại 
nhạc cụ phù hợp, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của 

nhân dân.  

* Giải pháp: Lập thủ tục đầu tư các hạng mục nêu trên và mua sắm trang thiết 

bị đảm bảo theo quy định. 

* Kinh phí: Thực hiện theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 

của HĐND huyện về Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn 
theo quy định, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện; 

* Thời gian hoàn thành: Quý III/2022. 

1.3. Xã Hòa Mỹ Đông 

* Nhiệm vụ: 

- Đầu tư xây dựng mới 01 nhà văn hóa thôn đảm bảo theo quy định. 

- Đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị ở 05 thôn, như: hệ thống âm thanh, ánh 

sáng, phông màn, bàn ghế, sách báo, tranh, ảnh tuyên truyền, các dụng cụ thể thao 
và các loại nhạc cụ truyền thống phù hợp..., đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu sinh 

hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân.  

- Đầu tư xây dựng Khu văn hóa thể thao xã, thôn đảm bảo đạt chuẩn theo quy 

định. 

* Giải pháp: Lập thủ tục đầu tư các hạng mục nêu trên và mua sắm trang thiết 

bị đảm bảo quy định. 

* Kinh phí: Thực hiện theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 

của HĐND huyện về Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn 
theo quy định, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện; 

* Thời gian hoàn thành: Quý II/2022. 

1.4. Xã Sơn Thành Đông 

* Nhiệm vụ: 

- Đầu tư xây dựng mới 04 Nhà văn hóa thôn đảm bảo theo quy định. 

- Đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị ở 04 thôn, như: hệ thống âm thanh, ánh 

sáng, phông màn, bàn ghế, sách báo, tranh, ảnh tuyên truyền tuyên truyền, các 
dụng cụ thể thao và các loại nhạc cụ truyền thống phù hợp..., đảm bảo phục vụ tốt 

cho nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân.  

* Giải pháp: 

 Lập thủ tục đầu tư các hạng mục nêu trên và mua sắm trang thiết bị đảm bảo 

quy định. 

* Kinh phí: Thực hiện theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 

của HĐND huyện về Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn 

theo quy định, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện; 

* Thời gian hoàn thành: Quý II/2022. 

1.5. Xã Hòa Thịnh 

* Nhiệm vụ: 
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- Đầu tư xây dựng mới 03 Nhà văn hóa thôn đảm bảo theo quy định. 

- Nâng cấp, sửa chữa 03 Nhà văn hóa thôn. 

- Đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị ở 06 thôn, như: hệ thống âm thanh, ánh 

sáng, phông màn, bàn ghế, sách báo, tranh, ảnh tuyên truyền, các dụng cụ thể thao 
và các loại nhạc cụ truyền thống phù hợp..., đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu sinh 

hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân.  

* Giải pháp: Lập thủ tục đầu tư các hạng mục nêu trên và mua sắm trang thiết 

bị đảm bảo quy định. 

* Kinh phí: Thực hiện theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 

của HĐND huyện về Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn 
theo quy định, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện; 

* Thời gian hoàn thành: Quý III/2022. 

1.6. Xã Hòa Phú 

* Nhiệm vụ: 

- Nâng cấp, sửa chữa 02 Nhà văn hóa thôn đảm bảo theo quy định. 

- Đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị ở 05 thôn, như: hệ thống âm thanh, ánh 

sáng, phông màn, bàn ghế, sách báo, tranh, ảnh tuyên truyền, các dụng cụ thể thao 
và các loại nhạc cụ truyền thống phù hợp..., đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu sinh 

hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân.  

* Giải pháp: Lập thủ tục đầu tư các hạng mục nêu trên và mua sắm trang thiết 

bị đảm bảo quy định. 

* Kinh phí: Thực hiện theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 
của HĐND huyện về Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn 

theo quy định, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện; 

* Thời gian hoàn thành: Quý II/2022.  

1.7. Thị trấn Phú Thứ 

* Nhiệm vụ: 

- Nâng cấp, sửa chữa 02 Nhà văn hóa khu phố. 

- Đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị ở 04 Nhà văn hóa khu phố, như: hệ 

thống âm thanh, ánh sáng, phông màn, bàn ghế, sách báo, tranh, ảnh tuyên truyền, 
các dụng cụ thể thao và các loại nhạc cụ truyền thống phù hợp..., đảm bảo phục vụ 

tốt cho nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của nhân dân.  

* Giải pháp: Lập thủ tục đầu tư các hạng mục nêu trên và mua sắm trang thiết 
bị đảm bảo quy định. 

* Kinh phí: Thực hiện theo Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 
của HĐND huyện về Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn 

theo quy định, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện; 

* Thời gian hoàn thành: Quý III/2022. 

2. Giai đoạn năm 2023 – 2025: 
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- Năm 2023: Xây dựng mới 04 nhà văn hóa, nâng cấp, sửa chữa 08 nhà văn 

hóa, mua sắm trang thiết bị 12 nhà văn hóa. Tổng kinh phí 14 tỷ đồng. 

- Năm 2024: Nâng cấp 01 nhà văn hóa. Tổng kinh phí 0,5 tỷ đồng. 

- Năm 2025: Nâng cấp 01 nhà văn hóa. Tổng kinh phí 0,5 tỷ đồng. 

(Chi tiết có phụ lục số 02 kèm theo) 

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của 

các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện trong đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn 
hóa nói chung, xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố gắn với chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 76-KL/TW, ngày 
04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đổi mới, nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa; xây dựng, củng cố các thiết chế văn 
hóa; UBND các xã, thị trấn đưa nội dung xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt 

động nhà văn hóa thôn, khu phố vào chương trình, kế hoạch hàng năm, đồng thời có 
giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu của Đề án. 

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới và đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu 
phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hủ 
tục và tệ nạn xã hội trong sinh hoạt cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 
văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an 

sinh xã hội. Phát huy tính chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản 
của cộng đồng đối với sự nghiệp giữ gìn và phát triển văn hóa. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở 
hiện có đi đôi với đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa 
phù hợp với từng địa bàn dân cư, từng nhóm đối tượng; tạo điều kiện cho người 

dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ các hoạt động văn hóa. Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả các hội thi, hội diễn, các hoạt đông tuyên truyền, giáo dục; phát triển và 

nâng cao chất lượng các loại hình câu lạc bộ văn hóa ở cơ sở phù hợp với nhu cầu 
của Nhân dân.  

3. Tập trung đầu tư xây dựng mới 14 nhà văn hóa thôn (xây dựng cổng, 

tường rào, sân bê tông, nhà văn hóa, hệ thống chống sét); nâng cấp, sửa chữa 20 
nhà văn hóa thôn, khu phố và trang thiết bị 45 nhà văn hóa thôn, khu phố.  

4. Tập trung cân đối, phân bổ vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng thiết 
chế văn hóa cơ sở. 

Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp, các đoàn thể nhân dân để xây dựng và tổ chức hoạt động của 
hệ thống thiết chế văn hóa, đặc biệt là Nhà văn hóa thôn, khu phố. Đẩy mạnh xã 

hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ở cơ sở, tạo điều kiện để các thành 
phần kinh tế đầu tư kinh doanh các dịch vụ văn hóa theo quy định của pháp luật.  
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5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng thiết chế văn hóa ở 

cơ sở; kịp thời phát hiện, khắc phục những vi phạm; biểu dương, khen thưởng 
những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác xây dựng, quản lý, tổ chức, sử 

dụng có hiệu quả thiết chế văn hóa ở thôn, khu phố. 

6. Đảm bảo chế độ, chính sách và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác 
văn hóa ở cơ sở. Bố trí, cử tham gia tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng đối với người phụ 

trách thiết chế văn hóa ở thôn, khu phố để quản lý và tổ chức tốt các hoạt động văn 
hóa ở cơ sở cho nhân dân. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung ương, tỉnh hỗ trợ theo 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách huyện, xã và 

huy động xã hội hóa của Nhân dân, các thành phần kinh tế, tài trợ của các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài huyện, cụ thể như sau: 

1. Kinh phí hoạt động của các thiết chế văn hóa được phân bổ hàng năm 

theo phân cấp, định mức chi thường xuyên. 

2. Vốn đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị: 46,2 tỷ đồng, trong đó: 

- Ngân sách nhà nước trung ương, tỉnh, huyện: 32,34 tỷ đồng; 

- Ngân sách cấp xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và đóng góp 
của nhân dân: 13,86 tỷ đồng; 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 
của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch của đơn vị mình để giúp xã, thị trấn triển 

khai thực hiện. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị 
trấn triển khai thực hiện Kế hoạch này. Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch có hiệu quả.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc 
thực hiện Đề án; tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện Kế hoạch. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch:  Chủ trì, tham mưu UBND huyện bố trí 
kinh phí đầu tư nâng cấp, cải tạo, mua sắm trang thiết bị và xây dựng mới nhà văn 

hóa thôn, khu phố trên địa bàn theo tiến độ thực hiện của Kế hoạch. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông 
tin và các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, thẩm định, hướng dẫn triển khai việc 

xây dựng, cải tạo và nâng cấp nhà văn hóa thôn, khu phố đạt chuẩn theo quy định. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát bổ sung dự án các nhà văn hóa 

thôn, khu phố chưa có hoặc thiếu diện tích đất theo tiêu chuẩn vào quy hoạch sử 
dụng đất cấp và hướng dẫn thủ tục đề nghị giao để xây dựng nhà văn hóa thôn, khu 

phố theo mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.  

6. Phòng Nội vụ huyện: Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan 
tham mưu UBND huyện thực hiện các chính sách đảm bảo chế độ thù lao đối với 
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người phụ trách nhà văn hóa thôn, khu phố; cử đi bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ 

đối với người được giao nhiệm vụ quản lý nhà văn hóa thôn, khu phố.  

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Phòng Văn 

hóa và Thông tin nghiên cứu, đề xuất gắn việc xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố 
với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
Tham mưu đầu tư xây dựng, cải tạo thiết chế văn hóa ở cơ sở đối với các xã đạt 

nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu.  

8. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu 

rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển văn hóa, thể 
thao và du lịch gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch. Kịp 
thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

9. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các hội, 
đoàn thể huyện: Quan tâm phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả Đề án, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận 

động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, xây dựng 
môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần 

cho các tầng lớp nhân dân trong huyện. 

10. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và bố trí ngân sách lập các thủ tục để xây dựng, 

nâng cấp, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn, khu phố theo mục tiêu, nhiệm 
vụ của Kế hoạch; đẩy mạnh xã hội hóa phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên 
địa bàn. 

- Đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa” theo hướng hiệu quả và chất lượng.  

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tổ chức đầu tư cơ sở vật chất phục 

vụ hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn. 

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng 
Văn hóa và Thông tin). 

Trên đây là Kế hoạch về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 114/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố 
đạt tiêu chuẩn theo quy định, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (thay báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện có liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Lưu: VT, PVH&TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

                 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Phan Công Trinh 
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