
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CHI LĂNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  726/UBND-VHTT 

V/v tiếp tục hướng dẫn thực hiện 

Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND 

 ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh 

Chi Lăng, ngày  27  tháng 4 năm 2022 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện. 
 

    

 Thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 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 (Nghị quyết 18).  

 Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng đã tổ chức tập huấn, ban hành các văn 

bản và hướng dẫn trực tiếp UBND các xã triển khai thực hiện. Tuy nhiên thời 

gian qua trong quá trình tổ chức thực hiện một số xã khó khăn vướng mắc về thủ 

tục hồ sơ đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí. Để triển khai thực hiện Nghị 

quyết 18 đạt kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND các xã được thụ hưởng 

nguồn kinh phí theo Nghị quyết 18, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục hướng dẫn 

quy trình thực hiện hỗ trợ kinh phí như sau: 

 1. Đối tượng thụ hưởng 

- Các thôn chưa có nhà văn hóa hoặc đã có nhà văn hóa nhưng nhà văn 

hóa chưa đạt chuẩn theo quy định về xây dựng nông thôn mới. 

- Các xã trên địa bàn huyện chưa có sân tập thể dục thể thao. 

- UBND thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng không được thụ hưởng 

chính sách xây dựng nhà văn hóa thôn, sân thể thao theo Nghị quyết 18. 

2. Nội dung và mức hỗ trợ 

2. 1. Hỗ trợ xây mới và mua trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn đối với 

các thôn chưa có nhà văn hóa; nhà văn hóa đã cũ, hỏng, không nâng cấp, cải 

tạo được phải xây mới 

- Đối với các thôn thuộc xã khu vực III và các thôn vùng III thuộc xã khu 

vực II: Mức hỗ trợ 120 triệu đồng/nhà. 

- Đối với các thôn còn lại thuộc xã khu vực I, II: Mức hỗ trợ 80 triệu 

đồng/nhà. 

- Mua trang thiết bị: Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà. 

2.2. Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo, mở rộng nhà văn hóa và mua trang thiết 

bị đối với các thôn đã có nhà văn hóa nhưng diện tích nhỏ, không đáp ứng 

được nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân 

- Đối với các thôn thuộc xã khu vực III và các thôn vùng III thuộc xã khu 

vực II: Mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà. 
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- Đối với các thôn còn lại thuộc xã khu vực I, II: mức hỗ trợ 50 triệu 

đồng/nhà. 

- Mua trang thiết bị: Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà. 

2.3. Hỗ trợ xây mới sân tập thể dục thể thao xã đối với xã chưa có sân 

tập thể dục thể thao 

- Đối với xã khu vực III: Mức hỗ trợ 120 triệu đồng/sân. 

- Đối với xã còn lại thuộc khu vực II: Mức hỗ trợ 100 triệu đồng/sân. 

- Đối với xã còn lại thuộc khu vực I: Mức hỗ trợ 80 triệu đồng/sân. 

3. Lập hồ sơ trình UBND huyện cấp kinh phí  

3.1. Đối với kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn 

 - Ủy ban nhân dân xã tiến hành rà soát thực trạng cơ sở vật chất nhà văn 

hóa gồm các nội dung như sau: Diện tích quy hoạch, quy mô chỗ ngồi, trang trí 

khánh tiết, trang thiết bị nhà văn hóa; các công trình phụ trợ; sân thể thao đơn 

giản theo quy định. 

 - Các bước thực hiện lập thủ tục hồ trơ đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí: 

 + Trên cơ sở kết quả rà soát từng chỉ tiêu, căn cứ vào điều kiện thực tế và 

nhu cầu xây dựng, nâng cấp, UBND xã phối hợp với các thôn tổ chức họp thống 

nhất trong thôn về chủ trương xây dựng nhà hóa thôn. Đồng thời trình UBND 

huyện xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa gửi UBND huyện và 

phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Trong đó nêu 

rõ tổng kinh phí thực hiện, nguồn vốn huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá 

nhân và Nhân dân đóng góp, đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ. 

 + Sau khi được chấp thuận hỗ trợ kinh phí của huyện bằng văn bản, 

UBND xã xây dựng dự toán chi tiết về xây mới hoặc dự toán nâng cấp, sữa chữa 

từng hạng mục, lập tờ trình đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định theo 

quy định. 

 + Sau khi có thông báo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình 

nhà văn hóa thôn của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã ban hành Quyết định 

phê duyệt. 

 + Xã tiến hành tổ chức thi công xây dựng theo quy định và thực hiện đầy 

đủ các thủ tục về đầu tư xây dựng và quyết toán công trình theo quy định. 

  - Về hồ sơ đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí: Sau khi khởi công hoàn 

thành phần móng, UBND các xã lập tờ trình có kèm theo quyết định phê duyệt dự 

toán xây dựng Nhà văn hóa thôn của UBND xã gửi UBND huyện. UBND huyện sẽ 

bổ sung kinh phí cho các đơn vị theo quy định. 

3.2. Đối với kinh phí xây dựng sân thế thao xã: Các bước lập hồ sơ đề nghị 

cấp kinh phí xây mới sân thể thao xã giống thủ tục cấp kinh phí xây dựng nhà văn 

hóa thôn. 
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 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã triển khai thực hiện.Trong 

quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị UBND xã có ý kiến trao đổi 

với các cơ quan chuyên môn liên quan để thống nhất thực hiện./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, Các PCT UBND huyện ; 

- Lưu: VT, VHTT (CTT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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