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       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày  26    tháng 4 năm 2021 

     Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí thực 

hiện Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

“Quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 

thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp 

theo”, Sở VH,TT&DL đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào 

quy định tại Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND 

tỉnh, tình hình thực tế tại địa phương và tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh, rà soát và tổng hợp danh sách đề xuất hỗ trợ các đối tượng xây dựng mới nhà 

văn hóa, khu thể thao, điểm vui chơi cấp xã, cấp thôn; sữa chữa lớn trung 

tâm văn hóa, thể thao cấp xã; xây dựng câu lạc bộ văn nghệ dân gian, các mô 

hình điểm về văn hóa, gia đình; tổ chức lễ hội cấp tỉnh và lễ hội được đưa 

vàodanh mục là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; trong đó ưu tiên các xã 

về đích nông thôn mới và các phường, thị trấn xây dựng đô thị văn minh năm 2021. 

Văn bản đề xuất gửi về Sở VH,TT&DL (Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa 

& gia đình) trước ngày 05/5/2021, hết thời hạn nếu địa phương nào không gửi văn 

bản thì xem như địa phương đó không có đề nghị hỗ trợ. Nhận được văn bản này đề 

nghị UBND huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- Phòng VH,TT các huyện, TP,TX; 

- Giám đốc, các P.Giám đốc; 

- Lưu: VT, NSVH-GĐ. 

Gửi VB giấy + VB điện tử. 

    KT.GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 
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