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Kính gửi: Văn phòng nông thôn mới tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số: 4502/UBND-NL4 ngày 

05/7/2019 về việc xử lý đề nghị của UBND huyện Cẩm Xuyên xin cơ chế đặc 

thù thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Nhượng, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả kiểm tra và thống nhất đề xuất nội 

dung hưởng cơ chế đặc thù thực hiện tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa của xã 

Cẩm Nhượng như sau: 

1. Đề xuất đặc thù đối với Nhà văn hóa thôn Tân Dinh và thôn Chùa. 

Hiện trạng: Khuôn viên nhà văn hóa thôn Tân Dinh hiện có diện tích đất 

là 189 m2 và khuôn viên nhà văn hóa thôn Chùa hiện có diện tích đất là 

230m2, so với chuẩn quy định tối thiểu phải 300 m2 cả hai thôn đều không đạt 

đạt. Cả hai thôn có đặc điểm chung là ba phía giáp ranh tường nhà dân cố 

định, phía trước còn lại giáp trục ngõ thôn rộng 2 đến 2,5m không có khả năng 

mở rộng, điều kiện quỹ đất của hai thôn trên không còn vị trí phù hợp để xây 

dựng nhà văn hóa mới do đặc thù dân cư vùng ven biển ở co cụm, chật hẹp. 

Tài sản trên đất hiện đã có hai nhà văn hóa kiên cố, đảm bảo sử dụng được lâu 

dài, đủ chỗ ngồi và trang thiết bị duy trì sinh hoạt thôn theo quy định.  

Xét điều kiện thực tế khó khăn của địa phương, để vừa tiết kiệm, tránh 

đầu tư lãng phí cần tận dụng những công trình nhà văn hóa kiên cố hiện có 

đang hoạt động tốt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận đề xuất xin 

cơ chế đặc thù của tỉnh cho thôn Tân Dinh và thôn Chùa được sử dụng công 

trình hiện có để thực hiện tiêu chí 100% nhà văn hóa thôn đạt chuẩn khi thẩm 

định. Đề nghị UBND xã Cẩm Nhượng chỉ đạo củng cố, chỉnh trang cơ sở vật 

chất hiện có, khắc phục khó khăn về không gian khuôn viên để duy trì hoạt 

động nhà văn hóa thôn Tân Dinh và thôn Chùa đảm bảo hiệu quả tốt nhất.  

2. Đề xuất đặc thù đối với sân bóng đá 

Hiện trạng: 9/9 thôn ở xã Cẩm Nhượng không có sân bóng đá. Trên quy 

hoạch thôn Xuân Nam có khu đất rộng 600m2 và thôn Hải Nam có khu đất 

rộng 550m2 là đất trống dự phòng có thể sử dụng làm sân thể thao. Với diện 

tích hiện có hai khu đất trên không đủ điều kiện tối thiểu để làm sân bóng đá 

mini. Trên địa bàn xã hiện có 1 sân vận động diện tích 7500m2 và đã quy 

hoạch thêm 1 sân vận động mới 13.000m2 phía sau trường mầm non và 

trường THCS xã Cẩm Nhượng cách sân vận động cũ khoảng 800m về phía 

Tây Nam nhưng chưa xây dựng. Đặc thù dân cư ở co cụm, mật độ dân số cao, 



quỹ đất ít, các thôn không thể bố trí được sân bóng đá mà chỉ bố trí được sân 

bóng chuyền và các sân thể thao đơn giản. 

Xét điều kiện khó khăn của xã như trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chấp thuận đề xuất xin cơ chế đặc thù của tỉnh cho xã Cẩm Nhượng không quy 

họach xây dựng các sân bóng đá thôn riêng biệt mà sử dụng chung công trình 

sân vận động xã để thực hiện chỉ tiêu khu thể thao thôn đạt chuẩn khi thẩm 

định tiêu chí với điều kiện sau: 

 - Nâng cấp sân vận động cũ hiện có phục vụ nhu cầu hoạt động dân cư 

liên thôn vùng lân cận và kịp thời xây dựng sân vận động mới đã quy hoạch. 

Như vậy xã có hai sân bóng đá phục vụ 2 vùng dân cư trên toàn xã. 

- 100% các thôn phải bố trí tối thiểu mỗi thôn một sân bóng chuyền. 

- Hai khu đất dự phòng trên địa bàn thôn Xuân Nam và thôn Hải Nam 

không đủ diện tích làm sân bóng đá thì bố trí xây dựng điểm vui chơi giải trí 

công cộng (công viên mini) phục vụ nhân dân. 

Trên đây là ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thống 

nhất nội dung đề xuất hưởng cơ chế đặc thù thực hiện tiêu chí CSVCVH đối 

với xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. Kính đề nghị văn phòng nông thôn 

mới tỉnh tổng hợp, đề xuất./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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