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

 

 Thực hiện công văn số 449/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 15/4/2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về 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. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện một số 

nội dung sau:  

 1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở 

 Qua rà soát hiện nay trên địa bàn huyện chưa có thiết chế văn hóa thể thao 

cơ sở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay UBND các xã, thị 

trấn đang phối hợp với các đơn vị thực hiện trích đo, lập hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử đất cho các nhà văn hóa thôn. UBND huyện yêu cầu UBND các 

xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện trích đo, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

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

hóa thôn, khu phố. Thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2022. 

 2. Quản lý, tổ chức và hoạt động Nhà văn hóa khu thể thao thôn, Nhà 

văn hóa xã 

 - Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Hướng dẫn số 20, 21/HD-UBND 

ngày 18/10/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về quản lý, tổ chức và 

hoạt động nhà văn hóa (Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã), nhà văn hóa (Nhà văn 

hóa - Khu thể thao thôn); rà soát thành lập, kiện toàn Ban Chủ nhiệm các nhà 

văn hóa xã, thôn; rà soát sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế hoạt động nhà văn 

hóa phù hợp với điều kiện thực tế. 

 - Thường xuyên 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 cho Nhân dân trên 

địa bàn. 

 3. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và huy động xã hội hóa 

các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa 

-  UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 

động Nhân dân tích cực đóng góp tiền mặt, hiến đất, ngày công, vật liệu xây dựng, 

tham gia cùng Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, 
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chú trọng các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, khu phố, tuyên truyền 

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

dựng và hoàn thiện nhà văn hóa thôn, khu phố. Tuyên truyền các nội dung, đối 

tượng thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND, ngày 

14/12/2020 của Hội đồng nhân dân 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. 

 - Thực hiện tốt xã hội hóa theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân 
cùng làm, Nhân dân thụ hưởng”, khuyến khích, vận động các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, Nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp, hỗ 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 Nhà văn hóa. 

- Thực hiện lồng ghép hỗ trợ kinh phí từ các nguồn dự án khác như 

chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình 135,…để xây dựng và nâng cấp 

nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định. 

4. Quan tâm công tác quy hoạch đất xây dựng thiết chế văn hóa thể 

thao cơ sở 

 UBND các xã, thị trấn quan tâm quy hoạch đất đối với các vị trí dự kiến 

xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.  Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất được phê duyệt, UBND xã, thị trấn có kế hoạch, phương án giải 

phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đảm 

bảo theo quy định. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở VHTTDL tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT (CTT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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