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         Kính gửi: Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông 

       thôn mới tỉnh. 

 

Ngày 23/11/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi báo cáo kết 

quả đánh giá, thẩm định 39 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 

đúng nội dung và thời hạn yêu cầu của Công văn số 529/VPĐP-ĐPNV ngày 

06/11/2018 của Văn phòng Điều phối CTMTQGXD nông thôn mới tỉnh. 

Xã Đức Lập, huyện Đức Thọ là một trong số 39 xã nêu trên được thẩm 

định ngày 21/11/2018, kết quả báo cáo tại thời điểm đó chưa đạt Tiêu chí Cơ 

sở vật chất văn hóa. Nguyên nhân tiêu chí chưa đạt là do công trình nhà văn 

hóa xã đang hoàn thiện dở dang. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý, bổ 

cứu và đôn đốc xã Đức Lập đẩy nhanh tiến độ, tập trung cao hơn để hoàn 

thiện nội dung trên sớm nhất. Đến nay, công trình Nhà văn hóa xã đã xong, 

cơ sở vật chất, trang thiết bị có đầy đủ; các nội dung khác đều đã đạt chuẩn 

không có lưu ý gì thêm; Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa đánh giá đạt. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Văn phòng Điều phối 

xây dựng nông thôn mới tỉnh cho báo cáo bổ sung kết quả đánh giá trên và 

đồng ý đề xuất Hội đồng thẩm định tỉnh công nhận xã Đức Lập đạt chuẩn 

năm 2018./. 
 

Nơi nhận:          
- Văn phòng Điều phối XD NTM tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT; XDNSVHGĐ.  
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