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     Kính gửi:  UBND các xã, Thị trấn. 
 

Trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, sự 

hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 

trên địa bàn huyện được đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Theo đó, tại các xã, 

thị trấn, các thôn, tổ dân phố nhà văn hóa, khu thể thao, các điểm vui chơi giải trí 

cho người già và trẻ em, thư viện cộng đồng… được nâng cấp, xây dựng mới đảm 

bảo và đáp ứng các tiêu chuẩn về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hệ 

thống thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn trên địa bàn huyện nhìn chung đã phát 

huy tốt hiệu quả sử dụng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến sinh hoạt, 

tậpluyện. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, 

giao lưu, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, tạo diện mạo mới ở các khu 

dân cư, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” ở các địa phương trên địa bàn huyện.  

Tuy nhiên, bên cạnh đa số các địa phương đã khai thác, phát huy tốt các 

thiết chế văn hóa, thể thao, thì vẫn còn có địa phương sau khi xây dựng đạt chuẩn 

chưa quan tâm chỉ đạo việc khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả các thiết chế 

văn hóa thể thao của cấp xã và cấp thôn còn hạn chế, đã có tình trạng hoang hóa, 

cây xanh, hàng rào xanh, bồn hoa, cây cảnh không được chăm sóc cắt tỉa, các thiết 

chế văn hóa, thể thao không được bổ sung; các sinh hoạt văn hóa, thể thao không 

được tổ chức thường xuyên, hoặc hạn chế trong thu hút tỷ lệ người dân tham gia 

sinh hoạt khai thác các thiết chế….từ đó đã làm lãng phí nguồn lực đầu tư, ảnh 

hưởng đến chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”. 

Trong thời gian tới, để phát huy tối đa các thiết chế văn hóa, thể thao đã có 

từ đó phát triển, bổ sung đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ 

văn hóa của người dân, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Quan tâm chỉ đạo rà soát hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, cấp 

thôn có kế hoạch thường xuyên chỉnh trang, bổ sung các thiết chế văn hóa, thể 

thao, trong đó chú ý nâng chất lượng, số lượng các sân, các dụng cụ, thiết bị phục 

vụ sinh hoạt, tập luyện văn hóa, thể thao tại trung tâm cấp xã, các điểm vui chơi 

giải trí, các cụm dân cư. 

2. Duy trì, bổ sung và nâng cao chất lượng hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa, 

thể thao; Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 



thao, các hội diễn, liên hoan văn nghệ, các giải đấu thể thao cấp xã, thôn phong 

phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, nhu cầu thiết thực của nhân dân để phát huy 

tốt các thiết chế văn hóa, thể thao đã xây dựng. 

3. Đối với các xã, thị trấn sau sáp nhập hiện có 2 hoặc 3 sân vận động cấp 

xã, thì cần lựa chọn 1 sân ở vị trí phù hợp đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định 

làm sân vận động của cấp xã, còn các sân vận động dôi dư nên bàn giao lại cho 

thôn xóm quản lý và khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu rèn luyện thể dục, thể 

thao của nhân dân. 

4. Chỉ đạo các công chức liên quan rà soát, hoàn thành hồ sơ, thủ tục để được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thiết chế văn hóa xã, thôn chưa có để lưu trử 

hồ sơ hoàn thành trong năm 2020. 

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện trên 

cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các xã, 

thị trấn chỉ đạo thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả với UBND huyện 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
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