
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

  
Số:         /UBND-VHTT 

V/v tăng cường kiểm tra, rà soát, 

xây dựng quy chế quản lý, sử 

dụng, khai thác thiết chế văn hóa,  

thể thao cơ sở các cấp 
 

 

 

Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 449/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 15/4/2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, xây dựng 

quy chế quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp. 

UBND huyện Đình Lập yêu cầu các xã, thị trấn triển khai các nội dung: 

1. Rà soát, thống kê, khẩn trương thực hiện việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở 

Hiện tại, đa số các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn huyện 

đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND các xã, 

thị trấn khẩn trương thực hiện việc cấp GCNQSDĐ cho các thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở trên địa bàn quản lý. Đồng thời, rà soát, báo cáo kết quả các thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được cấp GCNQSDĐ theo biểu đính kèm, gửi về 

UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 26/4/2022 để tổng 

hợp (Biểu 1). 

2. Hướng dẫn quản lý, tổ chức và hoạt động Nhà văn hóa, khu thể 

thao thôn, Nhà văn hóa xã trên địa bàn huyện Đình Lập 

Căn cứ vào Hướng dẫn số 663/HD-SVHTTDL ngày 29/5/2015 của Sở 

VHTTDL về việc quản lý, tổ chức và hoạt động Nhà văn hóa, khu thể thao thôn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 664/HD-SVHTTDL ngày 29/5/2015 

của Sở VHTTDL về việc quản lý, tổ chức và hoạt động Nhà văn hóa xã trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, thống kê những Nhà 

văn hóa xã, thôn chưa có quy chế quản lý gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn 

hóa và Thông tin) trước ngày 26/4/2022 để tổng hợp. Khẩn trương chỉ đạo tổ 

chức thực hiện, hoàn thiện quy chế quản lý và sử dụng ban hành trong tháng 

4/2022 (Biểu 2). 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động xã hội hóa 

các nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở 

UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng 

nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa 

phương, chú trọng các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cơ sở, tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, vai trò, ý nghĩa của việc 

xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Tuyên truyền các 
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nội dung, đối tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-

HĐND gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các 

ngành và mỗi người dân, coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và 

toàn dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND 

trên địa bàn tỉnh. 

  Các xã, thị trấn tăng cường công tác xã hội hóa theo phương châm “Nhà 

nước và Nhân dân cùng làm”, khuyến khích, vận động các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia đóng góp, tài trợ kinh phí, vật 

chất, ngày công để đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp, hoàn thiện cơ sở 

vật chất các thiết chế văn hóa, thể thao tại địa phương. 

4. Quan tâm công tác quy hoạch quỹ đất ưu tiên xây dựng thiết chế 

văn hóa thể thao cơ sở 

UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên 

quan của huyện; tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện quy hoạch, xây dựng kế 

hoạch sử dụng đất trong đó ưu tiên dành quỹ đất cho việc xây dựng các thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế 

của từng địa bàn; vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa đảm bảo phát triển ổn 

định lâu dài theo định hướng hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở 

thực sự trở thành trung tâm văn hóa xã hội của cộng đồng dân cư. 

Hàng năm trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, 

cấp ủy, chính quyền cấp xã có kế hoạch, phương án giải phóng mặt bằng, kịp 

thời bố trí địa điểm để triển khai xây dựng các thiết chế nhà văn hóa thôn, sân 

tập thể dục thể thao xã theo chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện ngay từ đầu 

năm, đảm bảo hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng các thiết chế trong 

năm được phân bổ kinh phí hỗ trợ đầu tư.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ 

động chỉ đạo triển khai thực hiện. Gửi báo cáo đúng thời gian quy định./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h) ; 

- Sở VHTTDL;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: VHTT, TCKH, KTHT, 

TNMT (phối hợp);                                                                                      

- Lưu: VT.                                                                                                   

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 

 

 



Tên đơn vị Biểu 1 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (GCNQSDĐ) 

(Số liệu tính đến 31/3/2022) 

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-VHTT ngày      /4/2022 của UBND huyện Đình Lập) 

 

TT ĐƠN VỊ 

THIẾT CHẾ XÃ, THỊ TRẤN THIẾT CHẾ THÔN, KHU PHỐ PHỐ 

NVH 

xã đã 

có 

GCNQ

SDĐ 

NVH thị 

trấn đã có 

GCNQSDĐ 

Sân thể 

thao xã 

đã có 

GCNQ

SDĐ 

Sân thể thao 

thị trấn đã 

có 

GCNQSDĐ 

TS 

Thôn, 

khu phố 

NVH 

thôn đã 

có 

GCNQ

SDĐ 

NVH khu 

phố đã có 

GCNQS

DĐ 

Khu thể 

thao thôn 

đã Có 

GCNQSDĐ 

Khu thể thao khu 

phố đã có 

GCNQSDĐ 

1 
          

 

               ………., Ngày      tháng  4 năm 2022 

          XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

Lưu ý: Ghi cụ thể có hoặc không có và số GCNQSDĐ, ngày tháng năm cấp. 
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Tên đơn vị Biểu 2 

BIỂU TỔNG HỢP  

Tên biển hiệu, nội quy; ban chủ nhiệm các thiết chế văn hóa cơ sở 

(Số liệu tính đến 31/3/2022) 

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-VHTT ngày      /4/2022 của UBND huyện Đình Lập) 

 

TT ĐƠN VỊ 

THIẾT CHẾ XÃ, THỊ TRẤN THIẾT CHẾ THÔN, KHU PHỐ PHỐ 

Ghi 

chú 

NVH 

xã, thị 

trấn đã 

có 

Biển 

hiệu 

và nội 

quy 

NVH xã, 

thị trấn đã 

thành lập 

ban chủ 

nhiệm 

Kinh 

phí hoạt 

động 

(NSNN 

và 

XHH) 

Tổng số câu 

lạc bộ đã 

thành lập 

(cấp xã) 

NVH 

thôn, 

khu phố 

đã có 

biển 

hiệu và 

nội quy 

NVH 

thôn, 

khu 

phố đã 

thành 

lập Ban 

chủ 

nhiệm 

Kinh phí 

hoạt 

động 

(NSNN 

và XHH) 

Tổng số câu lạc bộ đã 

thành lập 

(cấp thôn) 

 

1 

 

 
         

 

               ………., Ngày       tháng  4 năm 2022 

          XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

Lưu ý: Ghi cụ thể có hoặc không có; số Quyết định , ngày tháng năm thành lập; 

Tên các câu lạc bộ: văn hóa văn nghệ hoặc thể dục thể thao… 
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