
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1093 /SVHTTDL-XDNSVHGĐ Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 11 năm 2019 
V/v góp ý thẩm định Đề án xây dựng huyện 

Cẩm Xuyên đạt chuẩn huyện NTM  

giai đoạn 2019-2021 

 

 

   Kính gửi: Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7130/UBND-

NL4 ngày 24/10/2019 về việc giao các sở, ngành góp ý thẩm định Đề án xây 

dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2021, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau: 

Ngày 04/7/2019 UBND huyện Cẩm Xuyên có văn bản số 1560/UBND-

NTM về việc đề nghị các sở, ngành xem xét cho ý kiến Đề án xây dựng huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2021; sau khi nghiên cứu nội dung 

thuộc lĩnh vực phụ trách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến bằng văn 

bản số 848/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 03/8/2019 với nội dung như sau: 

Về lĩnh vực văn hóa, Dự thảo Đề án đánh giá đúng thực trạng, phân tích 

điểm mạnh, điểm yếu của địa phương để đưa ra nhiệm vụ giải pháp, lộ trình 

thực hiện khả thi cao. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản đồng tình với Dự thảo Đề án trên 

và đề nghị xem xét thêm nội dung sau: 

- Tách riêng số thôn của các xã và tổ dân phố của các thị trấn để tính tỷ lệ 

phàn trăm các chỉ số liên quan về văn hóa chính xác hơn. 

- Soát xét lại dự toán kinh phí thực hiện tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa 

chính xác hơn đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí; nhiều công trình nhu cầu vốn 

quá cao so với thực tế hiện nay như: xây nhà văn hóa xã 6 tỷ; xây nhà văn hóa 

thôn 1,7 tỷ; sửa nhà thể thao đa năng huyện 2 tỷ và một số công trình khác… 

Vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo UBND tỉnh qua Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh để tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC    
                     
  
                    Đã ký 

 

 
   

  Nguyễn Văn Hạnh 
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