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    Kính gửi: Ban Chỉ đạo CTMTQGXDNTM-GNBV-MXMSP,                      

UBND huyện Đức Thọ. 
 

Ngày 14/11/2019, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tiến hành khảo sát, kiểm tra việc thực hiện tiêu chí Văn hóa tại huyện Đức 

Thọ nhằm đánh giá, góp ý, bổ cứu hoàn thiện tiêu chí trước khi đoàn Trung 

ương về thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi kiểm tra thực tế 

và làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn công tác của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận như sau: 

Ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong thời gian qua của 

huyện Đức Thọ; đánh giá cao việc huyện Đức Thọ cơ bản hoàn thành 

100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và có các công trình văn 

hóa, thể thao cấp huyện quy mô, bài bản đảm bảo duy trì phong trào hoạt 

động thường xuyên của huyện. 

Tuy nhiên, để đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới về lĩnh vực văn 

hóa trong năm 2020 (chỉ tiêu 5.2 trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới), đề 

nghị huyện Đức Thọ tập trung hoàn thành các phần việc còn lại như sau: 

1. Về cơ sở vật chất thuộc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện:  

- Trụ sở hành chính của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (Tại Đài TT-

TH huyện cũ): Gắn biển tên Trung tâm; bố trí lại các phòng làm việc: Giám 

đốc, 01 Phó giám đốc, các phòng chức năng: Hành chính - Tổng hợp, Văn 

hóa - Văn nghệ, Đội tuyên truyền lưu động,..;  

- Nhà văn hóa huyện: Bổ sung các trang thiết bị phòng làm việc: 01 Phó 

giám đốc phụ trách; các phòng chức năng: Thư viện, kho, sinh hoạt câu lạc 

bộ, phòng truyền thống…; điều chỉnh một số hạng mục trên sân khấu cho phù 

hợp tỷ lệ sân khấu và thuận lợi trong hoạt động như: bục biểu diễn quá ngắn, 

bục tượng Bác Hồ quá thấp, bục nói chuyện chưa phù hợp… 

- Khu Liên hợp thể thao huyện:  

+ Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục đang dở dang của Sân vận 

động, Nhà tập luyện và thi đấu, hàng rào bảo vệ xung quanh. 

+ Làm mặt bằng khuôn viên, cây xanh bóng mát, hàng rào xanh toàn bộ 

khuôn viên và làm vườn hoa, cây cảnh trước nhà thi đấu… 



- Bố trí đủ kinh phí sửa chữa khuôn viên và mua sắm trang thiết bị còn 

thiếu tại các phòng làm việc của lãnh đạo, các phòng chức năng cả 3 điểm của 

trung tâm; bố trí phương tiện vận chuyển chuyên dùng theo quy định. 

2. Về hoạt động Trung tâm văn hóa huyện:  

Xác định danh mục, nội dung các hoạt động chính của Trung tâm Văn 

hóa huyện gắn kết với các xã hiệu quả và có giải pháp tiếp theo để nâng cao 

hiệu quả các hoạt động đó trong thời gian tới. 

Đề nghị rà soát, đối chiếu từng nội dung để đánh giá thực trạng, đưa ra 

nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu quy định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tại: Thông tư 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 

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 về Quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-

Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

Tiếp thu ý kiến góp ý bổ cứu của Đoàn công tác, đây là nội dung cần gấp 

rút hoàn thành trong năm 2019 để cấp tỉnh thẩm tra và kịp hoàn thiện hồ sơ 

trình cấp Trung ương thẩm định năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

kính đề nghị Ban Chỉ đạo CTMTQGXDNTM-GNBV-MXMSP và UBND 

huyện Đức Thọ kịp thời chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như  trên; 

- Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT huyện 

Đức Thọ; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT. 

               KT. GIÁM ĐỐC 

                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
               Nguyễn Văn Hạnh 
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