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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIA VIỄN 
 

Số:       /UBND-VHTT 
V/v  nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Gia Viễn, ngày      tháng 6  năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Ban quản lý Dự án các công trình xây dựng huyện; 

- Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh huyện; 

- UBND các xã , thị trấn. 

 

 Thời gian quan, việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa -  

thể thao các xã, thôn, xóm, phố trên địa bàn huyện được các cấp ủy Đảng, chính 

quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Các thiết chế Nhà văn 

hóa - Khu thể thao được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhằm phục vụ cho 

các hoạt động hội họp; thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phổ biến kiến thức khoa học và đời 

sống cho nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đáp 

ứng nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe, nâng cao dân trí cho nhân dân 

trên địa bàn xã, thị trấn. Tuy nhiên, một số thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở chưa 

thường xuyên tổ chức các hoạt động, nội dung và hình thức thiếu phong phú, chưa 

khai thác hết khả năng sử dụng. Hoạt động chủ yếu phục vụ hội họp của khu phố, 

thôn, xóm chưa tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, 

huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thậm chí có nhà văn hóa còn sử 

dụng sai mục đích. Để khắc phục tình trạng trên UBND huyện Gia Viễn yêu cầu 

các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây dựng các 

công trình văn hóa, thể thao của địa phương đảm bảo đủ diện tích theo quy định 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ở vị trí thuận lợi cho hoạt động văn hóa 

thể thao của người dân. 

2. Quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí từ ngân sách và huy động các nguồn lực 

xã hội để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, bổ sung, thay mới trang thiết bị, kinh 

phí hoạt động đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Sử dụng các thiết 

chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đảm bảo đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các loại hình câu lạc bộ thu hút 

các tầng lớp nhân dân tham gia. 
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn 

hóa, thể thao ở cơ sở đảm bảo đạt hiệu quả; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các loại hình câu lạc bộ thu hút 

các tầng lớp nhân dân tham gia. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện xây dựng 

và nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu; sưu tầm, 

phục dựng, truyền dạy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống. 

- Xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ văn hóa, thể 

thao cho các đối tượng, cán bộ, công chức VHTT các xã, thị trấn.  

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện  

- Chỉ đạo, quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở 

đảm bảo đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao và các loại hình câu lạc bộ thu hút các tầng lớp nhân dân tham 

gia. Khắc phục tình trạng thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, cấp thôn chưa phát huy 

hết công suất, công năng sử dụng. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao phục vụ nhân dân, đồng thời tăng cường công tác xây dựng phong 

trào và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kết nối đến cơ sở và hướng dẫn Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn và Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, xóm, phố 

trong quá trình tổ chức hoạt động. 

- Chú trọng tổ chức các hoạt động cho người cao tuổi và trẻ em tại các thiết 

chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

hoạt động gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về “phòng, chống 

đuối nước”, “bảo vệ bản thân và phòng chống xâm hại” cho trẻ em. 

- Tăng cường các tin bài tuyên truyền về hoạt động văn hóa, thể thao tại các 

Trung tâm văn hóa – thể thao xã, Nhà văn hóa thôn, xóm, phố. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây dựng các 

công trình văn hóa, thể thao của địa phương đảm bảo đủ diện tích theo quy định 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ở vị trí thuận lợi cho hoạt động văn hóa 

thể thao của người dân. 

- Tăng cường, củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn, nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, 

xóm, phố gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu 

mẫu, thị trấn văn minh đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử 

dụng các thiết chế văn hóa, thể thao ở các thôn, xóm, phố; khắc phục tình trạng 

các thiết chế văn hóa, thể thao xã, thị trấn, thôn, xóm, phố chưa phát huy hết công 

suất, công năng sử dụng; giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khuôn 

viên của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà văn hóa. 
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 - Củng cố, kiện toàn Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị 

trấn, nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, xóm, phố; cử cán bộ, hạt nhân năng khiếu 

về văn hóa, thể thao tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

chuyên môn do cấp trên tổ chức. Xây dựng và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình 

tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu; sưu tầm, phục dựng, truyền dạy các 

loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống. Chú trọng tổ chức các hoạt động 

cho người cao tuổi và trẻ em tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Tổ chức hoạt 

động gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về “ phòng, chống đuối 

nước”, “ bảo vệ bản thân và phòng chống xâm hại” cho trẻ em.  

- Triển khai hướng dẫn cho các thôn, xóm, tổ dân phố xây dựng, sửa đổi 

hương ước, quy ước theo đúng quy định tại Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 

08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

- Quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí từ ngân sách và huy động các nguồn lực xã 

hội để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, bổ sung, thay mới trang thiết bị, kinh phí 

hoạt động đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở các thôn, xóm, phố. 

Trên đây là những nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 

thiết chế  văn hóa, thể thao cơ sở. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Hùng Khánh 
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