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    Kính gửi: UBND huyện Đức Thọ. 
 

 Ngày 24/9/2018 UBND huyện Đức Thọ có văn bản số 2392/UBND-VH gửi 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến cho phép xã Đức Châu không triển khai 

xây dựng sân vận động xã theo quy hoạch nông thôn mới đã phê duyệt mà sử dụng 

sân vận động hiện có tại thôn Diên Phúc (4000m2) để đánh giá tiêu chí về cơ sở vật 

chất văn hóa xã bởi lý do là huyện đã có Đề án sáp nhập các xã đang chờ phê duyệt 

(nhập xã Đức Châu, Đức Tùng, Liên Minh). Ngày 8/10/2018, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tiến hành kiểm tra nay có ý kiến như sau: 

 Việc xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 

2018-2020 đương nhiên xã Đức Châu phải đạt chuẩn xã nông thôn mới trong giai 

đoạn đó. Hiện tại tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa chưa đạt do thiếu hoặc chưa hoàn 

thiện một số công trình về văn hóa thể thao theo quy định.  

 Để đạt Tiêu chí CSVC văn hóa, xã Đức Châu cần thực hiện các nội dung 

gồm: nâng cấp 3/3 khu thể thao thôn (Đại châu, Châu Thịnh và Diên Phúc). Ngoài 

việc xây dựng sân bóng chuyền, sân bóng chuyền hơi, dụng cụ xà đơn, xà kép...cần 

nâng cấp sân bóng đá thôn Châu Thịnh và thôn Diên Phúc (làm hàng rào, thoát 

nước, cổng vào, mặt sân, trồng cây xanh, cầu môn...) mua sắm thêm trang thiết bị 

dụng cụ hoạt động phù hợp với các môn thể thao hiện có; xây dựng điểm Vui chơi 

giải trí cho người già, trẻ em xã và xây dựng sân vận động xã theo quy hoạch. 

 Riêng hạng mục sân vận động xã, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không 

đồng ý theo đề nghị của UBND huyện Đức Thọ tại văn bản nêu trên. Xét điều kiện, 

hoàn cảnh đặc thù hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chấp thuận cho xã 

Đức Châu chưa triển khai thi công xây dựng sân vận động xã từ nay đến năm 2020 

để tập trung hoàn thành các nội dung khác và thực hiện Đề án sáp nhập nếu được 

phê duyệt. Quy hoạch sân vận động giữ nguyên để năm 2021 thi công xây dựng 

nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động lâu dài của nhân dân vùng Đức Châu hiện nay nói 

chung và bà con khu dân cư thôn Đại Châu nói riêng. 

 Sở VH,TT&DL hướng dẫn và phúc đáp UBND huyện Đức Thọ biết để chỉ 

đạo xã Đức Châu tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất./. 
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