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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 551/BC-UBND Đình Lập, ngày 30 tháng 5 năm 2022 

     

BÁO CÁO  

Kết quả triển khai thực hiện việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất  

xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa  

đối với nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Thực hiện Thông báo số 444/TB-HĐND-VHXH ngày 24/5/2022 của 

HĐND tỉnh về Chương trình khảo sát chuẩn bị cho phiên chất vấn quý II năm 

2022 của Thường trực HĐND tỉnh; UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách hỗ 

trợ kinh phí xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa đối với nhà văn hóa thôn, sân thể 

thao xã trên địa bàn huyện Đình Lập như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

- Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông 

báo kết luận số 981/TB-HĐND ngày 30/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh. 

UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện các nội dung tại thông báo kết luận; chỉ đạo thực 

hiện khắc phục những vấn đề, những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền 

được chỉ ra tại thông báo kết luận của HĐND tỉnh. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã triển khai 

thực hiện Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện.   

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện sau Thông 

báo kết luận số 981/TB-HĐND ngày 30/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh; 

hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện (có biểu danh sách các văn bản chỉ đạo gửi kèm). 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Công tác tuyên truyền 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, từ khi triển khai các giải pháp khắc phục 

những hạn chế trong thực hiện duy trì và nâng cao một số tiêu chí tại xã đạt 

chuẩn nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 được Thường trực 

HĐND tỉnh chỉ ra qua giám sát năm 2021, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền các chính sách của 

Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ, nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn, sân thể thao 

xã; đặc biệt là tuyên truyền, triển khai tốt Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh khóa XVI trên địa bàn huyện Đình Lập. Kết 

quả: Tuyên truyền các tin bài, phóng sự, chuyên mục, chuyên đề trên hệ thống 
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đài phát thanh cấp huyện, cấp xã được 72 lượt, tuyên truyền lưu động được gần 

50 lượt… Ngoài ra, các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền lồng ghép trong các 

buổi sinh hoạt chung tại nhà văn hóa thôn, khu phố góp phần nâng cao hiệu quả 

của công tác vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất xây 

dựng nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã. 

2.2. Kết quả chỉ đạo triển khai xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, duy 

trì khai thác các công trình đã được đầu tư xây dựng 

- Hướng dẫn UBND các xã đã đạt tiêu chí số 6 “Cơ sở vật chất văn hóa” giai 

đoạn 2016-2020 tiếp tục  rà soát thực trạng và xây dựng kế hoạch đưa ra giải 

pháp để duy trì, chống xuống cấp. Tổ chức rà soát thực trạng các nhà văn hóa xã, 

thôn với các nội dung như: Quy mô chỗ ngồi (đối với các thôn sau khi sáp nhập 

không đủ chỗ ngồi do số hộ trong thôn tăng); nhà vệ sinh đảm bảo; tường rào; trang 

thiết bị nhà văn hóa (trang trí khánh tiết, trang thiết bị âm thanh, bàn ghế, khẩu hiệu 

tuyên truyền...). Đối với hội trường nhà văn hóa xã, thôn xuống cấp, không đảm 

bảo chỗ ngồi cần thực hiện nâng cấp sửa chữa; thường xuyên mua sắm bổ sung 

thay thế trang thiết bị nhà văn hóa cũ, hỏng. Tổng số nhà văn hoá xã đã đạt chuẩn 

của toàn huyện 7/12, số nhà văn hoá thôn, khu phố đạt chuẩn nông thôn mới 

85/114 = 74,56% (2021), trong đó số nhà văn hoá thôn, khu phố chưa đúng mẫu, 

chưa đủ diện tích sau sáp nhập cần cải tao, mở rộng còn 69/85.  

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch, 

lộ trình để nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn đảm bảo đạt chuẩn hàng năm 

như: Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/02/2022 về thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm “Nâng tỷ lệ thôn, khu phố có nhà văn hóa đạt chuẩn 80%; Lãnh đạo, chỉ đạo 

tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ 98%” trên địa bàn 

huyện năm 2022, trong đó phấn đấu xây mới thêm 7 nhà văn hóa đạt chuẩn nông 

thôn mới trong năm 2022, nâng tỷ lệ toàn huyện có nhà văn hóa đạt chuẩn NTM 

80%. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, chỉ đạo cấp cơ sở triển khai 

xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, duy trì khai thác các công trình đã được đầu 

tư xây dựng. 

2.3.Triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

nhà văn hóa, sân thể thao sau sáp nhập: UBND huyện ban hành Công văn số 

572/UBND-VHTT ngày 21/4/2022 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. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các cấp xã triển khai việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hóa, sân thể thao đủ 

điều kiện được cấp. Tổng số nhà văn hoá xã đã được cấp giấy chứng nhận 7/12 

(3 xã, 2 thị trấn chưa có NVH xã). Các thôn, khu phố đa số chưa có giấy chứng 

nhận QSDĐ1. 

2.4. Công tác xã hội hóa: UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng 

cường công tác xã hội hóa trong quá trình triển khai thực hiện việc nâng cấp, sửa 

                                           
1 Số liệu nhà văn hóa đã có GCNQSDĐ các xã, thị trấn báo cáo về UBND huyện không thống nhất, 

không đưa ra được cơ sở rõ ràng; UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo cấp xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện 

việc cấp GCNQSDĐ cho các nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã đủ điều kiện được cấp. 
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chữa, xây dựng mới các nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã sau sát nhập; Kết quả: 

Vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây nhà văn hóa được 475,5 triệu đồng 

(trong đó, xã Châu Sơn 215,5 triệu đồng, thị trấn Nông Trường Thái Bình 260 

triệu đồng), vận động nhân dân hiến đất 2.700 m2 (sân thể thao xã Kiên Mộc là 

2.700 m2). 

2.5. Công tác tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ  kinh phí 

đểxây dựng  mới,  cải  tạo,  sửa  chữa các nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã đã 

đạt  chuẩn nông thôn mới gia đoạn 2016-2020  

Kịp thời hỗ trợ, bổ sung kinh phí để xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa các 

nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã đã đạt chuẩn nông thôn mới gia đoạn 2016-

2020; và trong giai đoạn 2021-2025; kết quả: Tổng kinh phí thực hiện 3.540 

triệu đồng, cụ thể: Năm 2021, thực hiện xây mới 4 nhà văn hóa thôn (xã Đình 

Lập 2 nhà, xã Đồng Thắng 2 nhà) xây mới 2 sân thể thao (xã Bắc Xa, Kiên 

Mộc); tổng kinh phí thực hiện 620 triệu đồng (xã Đồng Thắng 240 triệu, xã 

Đình Lập 180 triệu đồng, sân thể thao 2 xã Kiên Mộc, Bắc Xa 200 triệu đồng); 

năm 2022, dự kiến thực hiện xây mới 13 nhà văn hóa thôn (Bắc lãng 02 thôn, 

Châu Sơn 01 thôn, Lâm Ca 10 thôn), sửa chữa, nâng cấp 09 nhà văn hóa thôn 

(Bắc lãng 05 thôn, Châu Sơn 04 thôn); Tổng kinh phí phân bổ: 2.920 triệu 

đồng (trong đó: xã Bắc Lãng 900 triệu đồng, xã Châu Sơn 480 triệu đồng, thị 

trấn Nông Trường Thái Bình 240 triệu đồng, xã Lâm Ca 1.300 triệu đồng). 

Hướng dẫn, yêu cầu các xã chỉ đạo xây dựng dự toán kinh phí, chủ động thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền huy động xã hội hóa thực hiện xây dựng nhà văn 

hóa thôn đạt chuẩn, vận động Nhân dân đóng góp kinh phí, vật liệu, ngày công 

để thực hiện xây mới hoặc nâng cấp các nhà văn hóa thôn. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm, kết quả đạt được 

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các chính sách hỗ trợ 

xây nhà văn hóa, sân thể thao thôn, nhất là các thôn sau sáp nhập. 

- Công tác xã hội hóa được quan tâm, vận động kinh phí xây dựng các 

công trình văn hóa được nhân dân ủng hộ, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu 

đề ra. 

- Công tác tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức phong phú 

góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến, triển khai các chủ trương, 

đường lối, chính sách của đảng và nhà nước về hỗ trợ xây nhà văn hóa, sân thể 

thao thôn. 

2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân  

- Một số cấp ủy, chính quyền xã chưa thật sự chỉ đạo quyết liệt trong việc 

triển khai các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện về chủ trương 

xây mới, hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cở sở. 
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- Mức thu nhập của người dân ở một số vùng chưa cao, do đó công tác xã 

hội hóa, đóng góp kinh phí xây mới, nâng cấp các công trình văn hóa chưa được 

nhiều. 

- Công tác triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà 

văn hóa thôn, sân thể thao xã còn có gặp khó khăn do đa phần các công trình 

chưa được đo, tách thừa (phải mất lệ phí đo, tách thừa theo quy định) dẫn đến 

công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. 

- Mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của 

HĐND còn thấp (130 triệu đồng cả mua sẵm trang thiết bị/nhà đối với vùng 3; 

90 triệu đồng/nhà đối với vùng 1,2...); trong khi đó để xây dựng một nhà văn 

hóa đạt chuẩn theo mẫu quy định tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 

21/6/2017 của UBND tỉnh thì trung bình là 350 đến 500 triệu đồng/nhà văn hóa 

thôn. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Đề xuất với HĐND tỉnh 

- Bổ sung thêm đối tượng áp dụng tại Điều 2, Nghị quyết số 18/2020/NQ-

HĐND: tiếp tục hỗ trợ đối với các nhà văn hóa đã đạt chuẩn nông thôn mới theo 

Quyết định 315/QĐ-UBND, ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh, nay đã xuống 

cấp một số hạng mục cần được cải tạo, mở rộng; không đủ diện tích sử dụng sau 

khi sáp nhập thôn; các sân tập thể thao xã đã chuyển mục đích sử dụng hoặc cần 

cải tạo nâng cấp. 

- Nâng mức hỗ trợ tại điều 3, Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND, cụ thể: 

+ Tăng định mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa 

thôn đối với các thôn thuộc xã khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu 

vực II, khu vực I: mức hỗ trợ tối thiểu từ 350 đến 500 triệu đồng/nhà văn hóa. 

+ Tăng định mức hỗ trợ mua trang thiết bị: tối thiểu từ 50 triệu đồng trở lên. 

- Bổ sung thêm mục riêng về kinh phí hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu; 

ưu tiên đối với các xã biên giới, thôn đặc biệt khó khăn. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Đoàn Khảo sát Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận:               
- Đoàn khảo sát (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị tham gia cùng đoàn khảo 

sát của huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 



DANH SÁCH 

Các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện sau Thông báo kết luận số 981/TB-HĐND ngày 30/11/2021  

của Thường trực HĐND tỉnh 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày    /5/2022 của UBND huyện Đình Lập) 

STT 
Tên văn 

bản 
Số ký hiệu Trích yếu văn bản 

Ngày ban 

hành văn 

bản 

1 Kế hoạch 
124/KH-

UBND 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa 

thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Đình Lập, 

27/4/2021 

2 Kế hoạch 17/KH-UBND 

Thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực 

hiện duy trì và nâng cao một số tiêu chí tại xã đạt chuẩn nông 

thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 được Thường trực 

HĐND tỉnh chỉ ra qua giám sát năm 2021 

12/01/2022 

3 Kế hoạch 44/KH-UBND 

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ xây dựng 

nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thểthao xã trên địa 

bàn huyện Đình Lập năm 2022 

10/02/2022 

4 Kế hoạch 50/KH-UBND 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Nâng tỷ lệ thôn, khu phố có nhà 

văn hóa đạt chuẩn 80%; Lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận 

động người dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ 98%” trên địa bàn 

huyện năm 2022 

16/02/2022 

5 Báo cáo 
1772/BC-

UBND 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của Hội 

đồngNhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Đình Lập năm  2021 
28/12/2021 

6 Báo cáo 
405/BC-

UBND 

Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 đối với một số tiêu chí 

tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa 

bàn huyện Đình Lập 

15/4/2022 
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7 Quyết định 
638/QĐ-

UBND 

Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 

cho các xã: Châu Sơn, Bắc Lãng, Lâm Ca và thị trấn Nông 

Trường Thái Bình, kinh phí hỗ trợ xây nhà văn hóa thôn 

21/3/2022 

8 Quyết định 
2006/QĐ-

UBND 
về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 01/7/2021 

9 Quyết định 
4142/QĐ-

UBND 
về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 19/10/2021 

10 Quyết định 
3414/QĐ-

UBND 

Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 

cho UBND xã Đình Lập, kinh phí hỗ trợ xây nhà văn hóa thôn  
27/9/2021 

11 

Kế hoạch 

(của Phòng 

VHTT) 

01/KH-VHTT 

 Các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện duy trì 

và nâng cao một số tiêu chí tại xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 

địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 được thường trực HĐND tỉnh chỉ 

ra qua giám sát năm 2021 

06/01/2022 

12 

Kế hoạch 

(của Phòng 

VHTT) 

10KH-VHTT 
Thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng 

cao thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thông tin năm 2022 
16/3/2022 

13 Công văn 
572/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 
21/4/2022 

14 Công văn 
236/UBND-

VHTT 
V/v đôn đốc xây dựng nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã 21/02/2022 

15 Công văn 
548/UBND-

VHTT 

V/v rà soát, xác định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất lĩnh vực văn 

hóa đến năm 2030 trên địa bàn quản lý 
19/4/2022 

16 Công văn 
616/UBND-

VHTT 

V/v Rà soát bổ sung, đăng ký phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến 

năm 2030 trên địa bàn huyện (lần 2) 
27/4/2022 

17 

Tờ trình 

(của Phòng 

VHTT) 

13/TTr-VHTT 
V/v đề nghị xem xét, phê duyệt kinh phí hỗ trợ mua loa kéo cho 

nhà văn hóa thôn, khu phố trên địa bàn huyện 
06/10/2021 
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