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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở 

       giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo 

 

  

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách xây dựng 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, 

giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo (sau đây gọi là Nghị quyết số 

265/2020/NQ-HĐND), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND, 

tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính 

quyền các cấp, của hệ thống chính trị và Nhân dân đối với xây dựng và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

 - Triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các 

mục tiêu Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND.  

- Phân công rõ trách nhiệm thực hiện Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND 

đối với các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, 

đúng tiến độ. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND đảm bảo 

nghiêm túc, toàn diện ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. 

- Các cấp, các ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao xác 

định rõ phạm vi, đối tượng cụ thể để đề ra giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, 

đạt mục tiêu của Nghị quyết số 265/2020/NQ-HĐND. 
 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng và hoàn thiện đồng bộ nhằm hoạt động, khai thác, phát huy 

hiệu quả các hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; không ngừng nâng cao 

chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui 

chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính 

trị, tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông 



thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường cân đối giữa phát triển kinh tế và văn hóa 

nhằm thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh trong 

giai đoạn mới, đặc biệt là các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. 
 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

2.1. Đối với vùng đồng bằng, đô thị 

- 100% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa văn hóa, khu thể thao đạt 

chuẩn, trong đó, về tiêu chí văn hóa có ít nhất 55% số xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao, 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Có 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, trong 

đó, về tiêu chí văn hóa có ít nhất 70% số thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu.  

- 100% xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố được quy hoạch khu văn 

hóa, thể thao đạt chuẩn. 

- 90% cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, cao đẳng, có 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh, 100% cán 

bộ cấp cơ sở được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn hằng năm 

- Thu hút 50% trở lên/tổng số dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, 

thể thao, 38% trở lên/tổng số dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường 

xuyên, 32% gia đình thể thao. 

2.2.  Đối với vùng miền núi, vùng bãi ngang ven biển: 

- Có 100%  xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, 

trong đó, về tiêu chí về văn hóa, có ít nhất 45% số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Có 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn, trong 

đó, về tiêu chí về văn hóa, có ít nhất 65% số thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu. 

- 100% xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố được quy hoạch khu văn 

hóa, thể thao đạt chuẩn. 

- 85% cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ đại học, cao đẳng có chuyên 

ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh, 100% cán bộ cấp 

cơ sở được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn hằng năm. 

- Thu hút 45% trở lên/tổng số dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, 

thể thao, 38% trở lên/tổng số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường 

xuyên, 30% gia đình thể thao. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tiếp tục tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, coi 

đây là nhiệm vụ vừa có tính chiến lược lâu dài, trọng tâm, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 



- Ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý về xây dựng 

đời sống văn hóa cơ sở sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương. Tăng 

cường hướng dẫn, đôn đốc các hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình. Chú trọng 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý các cấp đối với 

lĩnh vực văn hóa, thể thao cơ sở cơ sở. 

- Chỉ đạo ưu tiên quy hoạch quỹ đất và phân bổ quỹ đất công ở những nơi 

tập trung dân cư, trung tâm của xã, thôn, tổ dân phố để xây dựng các công trình 

văn hóa, thể thao.  

- Chỉ đạo ưu tiên đầu tư, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ 

sở đồng bộ, đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quan 

tâm, ưu tiên xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với tránh bão, lũ. 

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cộng 

tác viên 

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý về văn hóa, thể thao, gia đình trên địa 

bàn toàn tỉnh; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể 

thao cho cán bộ, công chức văn hoá xã, cán bộ thôn tổ dân phố và đội ngũ chủ 

nhiệm các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, gia đình. 

- Xây dựng, phát triển lực lượng văn hóa, thể thao ở cơ sở. Củng cố, phát 

triển hệ thống cộng tác viên và hạt nhân văn hóa, thể thao quần chúng bằng hình 

thức thành lập, tổ chức, duy trì hoạt động các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn 

nghệ, thể thao cơ sở, các mô hình gia đình. 

- Vận động các hội viên, đoàn viên của các đoàn thể quần chúng, các tổ 

chức xã hội, nghề nghiệp trở thành lực lượng nòng cốt hoạt động, văn hóa, thể 

thao quần chúng ở cơ sở. 

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao 

- Tổ chức thường xuyên và duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao, vui 

chơi giải trí phù hợp với đặc điểm vùng, miền, các nhóm đối tượng người dân; 

có giải pháp thu hút, hấp dẫn người dân đến tham gia, hưởng ứng các hoạt động.  

- Nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, hội diễn, các ngày lễ kỷ niệm, các 

hoạt động tuyên truyền giáo dục, các câu lạc bộ văn hóa, thể thao cơ sở.  

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt triển khai ứng dụng 

công nghệ số vào hoạt động văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu của người dân.  

4. Chính sách huy động nguồn lực đầu tư hệ thống thiết chế, văn hóa 

thể thao 

- Lồng ghép hợp lý, hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng các thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới và các chương trình, dự án phù hợp khác trên địa bàn. 

- Huy động tối đa sự đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cơ quan, doanh 

nghiệp, các đoàn thể, Nhân dân để xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống 

thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đặc biệt là đóng góp xây dựng nhà văn hóa, khu 

thể thao, điểm vui chơi trẻ em và các hoạt động văn hóa, thể thao ở cấp thôn. 



- Khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu 

tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân, thành lập các câu 

lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào 

các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí cho trẻ em; liên doanh, liên kết 

đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao 

như: sân bóng đá mi ni, nhà thi đấu tập luyện TDTT, bể bơi, khu vui chơi giải trí 

cho người già và trẻ em. 
 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Đối với ngân sách tỉnh: Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách thực hiện Nghị quyết 

trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

2. Đối với ngân sách cấp huyện, xã: Hàng năm, UBND các cấp cân đối và 

bố trí chi ngân sách thường xuyên cho công tác văn hóa, thể thao cơ sở và giao 

cho cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao cùng cấp 

quản lý, thực hiện theo quy định hiện hành. 
 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp triển 

khai, thực hiện Nghị quyết theo nội dung tại Kế hoạch này, cụ thể:  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản nhằm tăng cường công tác 

quản lý nhà nước đối với việc phát triển văn hóa, thể thao cơ sở. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền về những nội dung của Nghị quyết.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế 

hoạch kinh phí thực hiện Nghị quyết hàng năm và 5 năm trình UBND tỉnh; tham 

mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết hỗ trợ hàng năm cho 

các địa phương, đơn vị. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra nắm bắt kịp thời tình hình, kết 

quả, những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo 

kết quả cho UBND tỉnh theo quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Tham mưu UBND tỉnh đưa các mục tiêu và chỉ tiêu xây dựng thiết chế 

văn hóa, thể thao và phát triển đời sống văn hoá ở cơ sở vào chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, 

ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồn ngân sách 

đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự 

án phù hợp trên địa bàn để đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 

theo đúng tiến độ của Nghị quyết. 

3. Sở Tài chính 

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên thực 

hiện Kế hoạch theo quy định. 



- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết hàng năm; Phối hợp với 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình UBND tỉnh phân bổ nguôn 

kinh phí thực hiện Nghị quyết cho các địa phương, đơn vị theo phân cấp.  

4. Sở Xây dựng: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động 

quy hoạch, xây dựng các công trình thiết chế văn hóa, thể thao; kiểm soát chặt 

chẽ về chất lượng công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng, giai đoạn 

thực hiện, giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng 

đảm bảo tuân thủ quy hoạch, chất lượng công trình, an toàn và tiết kiệm đầu tư 

xây dựng. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm 

bảo đủ diện tích đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo quy 

định. Hướng dẫn các địa phương hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền 

cấp quyền sử dụng đất cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh: Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch 

trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc lồng ghép xây dựng thiết chế văn hóa, 

thể thao với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

7. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn 

UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá cơ sở và thực hiện chế 

độ, chính sách đối với cán bộ văn hóa cơ sở theo quy định. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

Thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng 

cường các hoạt động thông tin tuyên truyền trong quá trình triển khai thực hiện 

Nghị quyết và phát triển đời sống văn hoá cơ sở. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

- Cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, 

dự án trên địa bàn gắn với đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh.  

- Ban hành kịp thời văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, 

thị trấn thực hiện quy trình xây dựng và tổ chức hoạt động của các thiết chế văn 

hóa, thể thao trên địa bàn. 

- Lập kế hoạch và cân đối ngân sách hàng năm, huy động, lồng ghép các 

nguồn lực để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thiết chế văn hóa, 

thể thao và đời sống văn hoá cơ sở. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tiến hành sơ kết, tổng kết rút 

kinh nghiệm về xây dựng các mô hình tiêu biểu, kịp thời kiến nghị, đề xuất với các Sở, 

ban, ngành có liên quan và UBND tỉnh về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực 

hiện Nghị quyết. 

 



10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh và các đoàn thể, tổ chức 

chính trị, xã hội, nghề nghiệp 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên 

quan chỉ đạo, hướng dẫn, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân 

ở cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết “Quy định một số chính sách xây dựng 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, 

giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”./. 
 

 Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;   để 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;          báo cáo 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lê Ngọc Châu 
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