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   Kính gửi: UBND huyện Hương Sơn. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1208/UBND-

NTM ngày 17/10/2019 của UBND huyện Hương Sơn về việc xin ý kiến góp 

ý Dự thảo Đề án xây dựng huyện Hương Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn 

mới; sau khi nghiên cứu các nội dung thuộc phạm vi quản lý của ngành, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến góp ý như sau: 

1. Đối với tiêu chí cấp xã: 

- Phần đánh giá thực trạng cần khảo sát kỹ và tổng hợp đầy đủ thông tin 

về hệ thống thiết chế văn hóa và chất lượng hoạt động phong trào ở địa 

phương. Cụ thể:  

+ Với các xã đã công nhận đạt chuẩn: Hiện nay còn bao nhiêu công 

trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí người cao tuổi và trẻ em xã và 

Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn cần phải tiếp tục đầu tư xây lại hoặc nâng 

cấp lên để đạt chuẩn bền vững (Hiện nay một số xã đã công nhận đạt chuẩn 

vẫn còn nhiều công trình văn hóa xã, thôn thôn quá cũ, nhỏ, đất hẹp và thiếu 

khu thể thao…, tiêu chí chưa bền vững). 

+ Với các xã chưa đạt chuẩn: thống kê thiếu bao nhiêu công trình văn 

hóa, thể thao, vui chơi giải trí xã, bao nhiêu công trình văn hóa, thể thao thôn 

chưa đạt, nguyên nhân chưa đạt, còn thiếu hạng mục, công trình gì? 

+ Các chỉ tiêu về tổ chức hoạt động (tiêu chí 16): ngoài việc đánh giá tỷ 

lệ Thôn văn hóa, Gia đình văn hóa, cần đánh giá thêm các chỉ số phong trào 

khác như: số câu lạc bộ văn hóa, thể thao toàn huyện hiện nay; bình quân 

mỗi xã có số cuộc liên hoan, hội diễn văn nghệ, số giải thể thao trong năm; 

tỷ lệ thôn có hương ước và đã rà soát thực hiện theo Quyết định số 

22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tỷ lệ bình quân 

số người dân tham gia hoạt động văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia hoạt 

động thể thao hằng năm; Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, số vụ vi phạm về 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…; vi phạm về 

bạo lực gia đình, bạo lực xâm hại trẻ em… 

- Phần nhiệm vụ giải pháp: 



Trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp 

phù hợp cho từng nội dung, từng hạng mục và xác định nhu cầu vốn, ghi rõ 

nguồn vốn đã xác định và lộ trình, thời gian thực hiện. 

2. Đối với tiêu chí cấp huyện: 

Căn cứ Thông tư 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ 

VH,TT&DL về Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị 

xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư 

11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ VH,TT&DL về Quy định 

tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh, rà soát theo từng danh mục nội dung của các Thông tư đối chiếu 

thực trạng và đưa ra phương án thực hiện phù hợp để đạt các chỉ tiêu quy 

định. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với phương án xây mới Trung 

tâm văn hóa huyện và cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa- Truyền 

thông hiện nay thành trung tâm thể thao huyện như Dự thảo. Đề nghị khi 

thiết kế đối với Trung tâm văn hóa có hội trường và các phòng chuyên môn, 

công trình phụ trợ, trang thiết bị đảm bảo; đối với Trung tâm thể thao có đủ 

các công trình thể thao như nhà tập thể thao đa năng, sân vận động, bể bơi, 

các sân thể thao đơn giản khác, có trang thiết bị, khu vệ sinh, nhà kho, phòng 

trực, phòng quản lý…theo quy định. 

Về hoạt động: nêu rõ danh mục các hoạt động chính của trung tâm văn 

hóa có gắn kết với các xã, và nhiệm vụ giải pháp tiếp theo để nâng cao hiệu 

quả các hoạt động đó. 

Trên đây là góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dự thảo Đề 

án xây dựng huyện Hương Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 

2019-2021. Kính đề nghị Ban soạn thảo tổng hợp, bổ sung hoàn thiện Dự 

thảo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Phòng VH,TT huyện Hương Sơn; 

- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ. 
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