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       Kính gửi: Sở Xây dựng. 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2586/SXD-

PTĐT&HT2 ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng về việc đề nghị cho ý kiến 

thẩm tra Đề án đề nghị công nhận Thị xã Kỳ Anh là đô thị loại III (lần 2); sau 

khi nghiên cứu Đề án, Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với việc đánh 

giá, chấm điểm các tiêu chí thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao. Cụ thể: 

1. Tiêu chí Công trình văn hóa cấp đô thị: Hiện có 04 công trình gồm: 

01 trung tâm Văn hóa, 01thư viện, 01 rạp chiếu phim, 01công viên giải trí. Số 

lượng 04 công trình, đánh giá 0,75 điểm - Đạt. 

2. Tiêu chí Công trình thể dục, thể  thao cấp đô thị: 01 Sân vận động, 02 

bể bơi, 02 nhà tập luyện thể thao đa năng, 02 cụm sân bóng đá mini cỏ nhân 

tạo, 05 cụm sân quần vợt, sân bóng chuyền. Số lượng lớn hơn 6 công trình, 

đánh giá 1,0 điểm - Đạt. 

3. Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa khu vực ngoại thị: Thị xã Kỳ Anh có 

4/6 công trình văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉ lệ 66,6%; 28/38 công 

trình văn hóa cấp thôn đạt chuẩn nông thôn mới, tỉ lệ 73,6%, đánh giá 1,0 

điểm - Đạt. 

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Đề 

án đề nghị công nhận Thị xã Kỳ Anh là đô thị loại III. Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận Thị xã Kỳ Anh là 

đô thị loại III. Kính đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 
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