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BÁO CÁO  

Xây dựng kế hoạch- dự toán lĩnh vực văn hóa năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 1024/SVHTTDL-VP, ngày 03 tháng 9 năm 2020 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng kế hoạch - dự toán NSNN 

năm 2021. Sau khi rà soát về tiến độ xây dựng Nông thôn mới về tiêu chí thuộc 

lĩnh vực văn hóa thông tin ở các địa phương, UBND huyện Đức Thọ xây dựng kế 

hoạch- dự toán năm 2021 như sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện Quyếtđịnh số 2926/QĐ-UBND ngày 

20/9/2013 của UBND tỉnh: 

1. Kết quả đạt được: 

Thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-UBND, ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh 

phê duyệt Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020”, trong những năm qua huyện Đức 

Thọ đã tích cực triển khai: 

Xây dựng nhà văn hóa xã và thôn: Năm 2014 toàn huyện đã triển khai nâng 

cấp 03 nhà văn hóa xã (Trường Sơn, Yên Hồ, Đức Quang) và xây mới 22 nhà văn 

hóa thôn, nâng cấp 5 nhà văn hóa thôn, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ  40 triệu 

đồng cho nhà văn hoá thôn Tiến Hòa (Yên Hồ) và  hỗ trợ thiết bị nhà văn hóa xã 

Đức Đồng (40 triệu đồng), hỗ trợ thiết bị nhà văn hóa thôn Minh Lạng (Đức 

Lạng) - 20 triệu đồng. 

Năm 2015 đã triển khai xây dựng 03 nhà văn hóa xã (Đức An, Thái Yên, 

Đức Thịnh), xây mới 21 nhà văn hóa thôn, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 2 nhà 

văn hoá xã Thái Yên, Đức An (400 triệu đồng/nhà), 6 nhà văn hoá thôn: Hà Cát 

(Đức Lạng), Thượng Tiến (Đức Lạc), Phúc Lộc (Đức Nhân), Vĩnh Phúc (Đức 

Vĩnh), Đại Quang (Đức Quang), Quang Chiêm (Đức Thịnh)(40 triệu đồng/nhà). 

Năm 2016 đã triển khai xây dựng mới và nâng cấp 05 nhà văn hóa xã (Bùi 

Xá, Tân Hương, Đức Nhân, Đức Long và Đức Vĩnh), nâng cấp 05 sân vận động 

xã (Đức Thịnh, Đức Long, Tân Hương, Bùi Xá, Đức Vĩnh); nâng cấp 10 nhà văn 

hóa và xây mới 23 nhà văn hóa thôn với tổng nguồn kinh phí đã huy động là hơn 

20.896 triệu đồng,trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 1 nhà văn hoá xã Đức Vĩnh (850 

triệu đồng/nhà), 4 nhà văn hoá thôn: Tân Định (Đức Yên), Đồng Thanh Lâm 

(Đức Lâm), Thanh Sơn (Đức Đồng)(40 triệu đồng/nhà) và Tân Quang (Tân 

Hương - 70 triệu/nhà) và 2 khu thể thao xã (Đức Lạc, Đức Thịnh ) (110 triệu/sân). 

Năm 2017 đã triển khai xây dựng 01 nhà văn hóa xã Đức Thanh, nâng cấp 

11 sân vận động xã (Đức Lạc, Đức Lâm, Đức An, Đức Tùng, Đức Quang, Đức 

Hòa, Đức Lập, Đức Nhân, Bùi Xá, Tùng Ảnh, Trường Sơn). Xây mới 11 nhà văn 

hóa và nâng cấp 7 nhà văn hóa, 53 khu thể thao thôn. Tổng nguồn kinh phí dự ước 

là 28.400 triệu đồng.Trong  năm 2017, không có nguồn hỗ trợ nào của Tỉnh cho 



các đối tượng xây mới nhà văn hóa, khu thể thao cấp xã, cấp thôn, hỗ trợ câu lạc 

bộ Dân ca, Ví, Giặm và hỗ trợ chống xuống cấp di tích LSVH. 

Năm 2018, đã triển khai xây dựng 04 nhà văn hóa xã (Đức Lập, Yên Hồ, 

Liên Minh, Tùng Ảnh), nâng cấp 03 sân vận động xã (Đức Thanh, Đức Dũng, 

Tân Hương). Xây mới 03 nhà văn hóa và nâng cấp 01 nhà văn hóa, 31 khu thể 

thao thôn. Tổng nguồn kinh phí dự ước là 20.400 triệu đồng, trong đó ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 03 nhà văn hoá xã Liên Minh, Đức Thanh, Đức Quang (450 triệu 

đồng/nhà), 3 nhà văn hoá thôn: Yên Phú (Liên Minh), Nội Trung, Trung Nam 

(Đức Dũng) (40 triệu đồng/nhà). 

Tính đến tháng 9/2020 toàn huyện có 15/16 xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 

(CSVCVH); 27/27 nhà văn hóa xã; 27/27 sân vận động xã và 147/147 nhà văn 

hóa thôn đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn về quy mô.Các đơn vị có NVH xã, thôn 

đạt chuẩn đang tiếp tục hoàn thiện các thiết chế văn hóa để đạt chuẩn tiêu chí theo 

quy định. 

Hàng năm ngân sách huyện chủ trương hỗ trợ xây mới nhà văn hóa xã 200 

triệu/nhà, nhà văn hóa thôn xóm 100 triệu đồng/nhà, ngân sách xã hỗ trợ từ 50 - 

200 triệu/nhà và chủ yếu do nhân dân đóng góp và huy động từ nguồn xã hội hoá. 

Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ 

Dân ca Ví- Giặm, đến thời điểm hiện nay trong toàn huyện đã có 58 câu lạc bộ thể 

thao, 45 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ (trong đó đã ra mắt 12 CLB Dân ca Ví - 

Giặm). Ngân sách huyện đã bố trí hỗ trợ cho hoạt động 05 CLB Dân ca Ví, 

Giặm/năm duy trì hoạt động có hiệu quả (5 triệu đồng/1 CLB). 

2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai: 

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ra đời đã tạo điều kiện, động viên, 

khuyến khích cho cấp cơ sở trong việc động viên đóng góp của nhân dân và huy 

động từ nguồn xã hội hoá để triển khai xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở. 

Tuy nhiên, ở Đức Thọ thời gian qua phong trào xây dựng Nông thôn mới đang 

phát triển rầm rộ, các xã cũng như thôn xóm xây dựng nhiều nhà văn hóa, khu thể 

thao nhưng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh số lượng phân bổ còn chưa đủ đáp ứng 

được nhu cầu, còn giới hạn số lượng nên có xã, thôn xóm đã làm nhưng chưa 

được bố trí hỗ trợ. 

Nguồn ngân sách huyện hạn chế, đang ưu tiên cho đầu tư phát triển một số 

lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thiết chế văn hoá chỉ mới hỗ trợ được xây mới nhà văn 

hoá thôn (100 triệu đồng/nhà) và hỗ trợ cho hoạt động 05 CLB Dân ca Ví, Giặm 

duy trì hoạt động có hiệu quả (5 triệu đồng/1 CLB/năm). 

3. Kiến nghị đề xuất: 

Đề nghị tăng thêm số lượng các xã, thôn được hỗ trợ xây dựng mới và nâng 

cấp các nhà văn hóa, khu thể thao; khu vui chơi giả trí dành cho trẻ em, người cao 

tuổi tại xã, thôn xóm và các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao xã, thôn. 

II. Xây dựng kế hoạch năm 2021: 

1. Nhà văn hoá, khu thể thao, khu vui chơi giải trí xã, thị trấn: 

- Nâng cấp 15 khu vui chơi giải trí, thể thao dành cho trẻ em và người cao 

tuổi tại 15 xã (dự ước 50 triệu đồng/khu) 

2. Nhà văn hoá, khu thể thao cấp thôn: 

- Nâng cấp 4 nhà văn hóa thôn (dự ước khoảng 200 triệu đồng/nhà) 



- Nâng cấp 10 khu thể thao thôn (dự ước khoảng 100 triệu đồng/khu) 

3. Câu lạc bộ Dân ca, Câu lạc bộ thể thao: 

- Duy trì các CLB Dân ca Ví- Giặm, CLB thể thao hoạt động trong thời 

gian qua. 

- Thành lập mới 4 CLB Dân ca Ví- Giặm. 

- Thành lập mới 5 CLB thể thao. 

III. Đề xuất hỗ trợ kinh phí năm 2021 

Căn cứ vào tình hình kế hoạch triển khai ở địa phương, UBND huyện Đức 

Thọ đăng ký để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất hỗ trợ như sau: 

1. Hỗ trợ kinh phí nâng cấp Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện 

đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 

2. Hỗ trợ kinh phí xây mới NVH thôn: 

- Nhà văn hóa Thôn Phúc Xá (xã Hòa Lạc) 

3. Hỗ trợ kinh phí hoạt động các CLB: 

- CLB dân ca Ví, Giặm xã Tân Hương 

- CLB dân ca Ví, Giặm xã Tân Dân 

- CLB dân ca Ví, Giặm xã Đức Lạng 

- CLB dân ca Ví, Giặm xã Quang Vĩnh 

- CLB dân ca Ví, Giặm xã Bùi La Nhân 

- CLB thể thao xã Trường Sơn 

- CLB thể thao xã Lâm Trung Thủy 

- CLB thể thao xã Yên Hồ 

5. Hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp di tích 

- Đền Liên Minh (xã Liên Minh). 

- Chùa Am (Đức Hòa). 

- Nhà thờ Phan Đình Phùng (Trung tâm Văn hóa - Truyền thông). 

- Đền Khổng Yên (Thị trấn Đức Thọ). 

- Nhà thờ Phan Tùng Mai (xã Tùng Ảnh). 

- Đền thờ Thánh Mẫu (xã Thanh Bình Thịnh). 

- Chùa Hoa Lâm (xã Lâm Trung Thủy). 

- Nhà thờ Trần Văn Bút, Trần Văn Bích (xã Tân Dân). 

Trên đây là một số nội dung UBND huyện Đức Thọ báo cáo, kính mong Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VH-TT &DL (B/c);  

- TT Huyện ủy (B/c); 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Huyện (B/c); 

- Lưu: VT, VH. 
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