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Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 Thực hiện Công văn số 1024/SVHTTDL - VP ngày 03/9/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Kế hoạch-Dự toán Ngân sách Nhà 

nước năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo như sau:  

I. Tình hình thực hiện Quyết định 2926/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của 

UBND tỉnh. 

1. Huy động nguồn lực, lồng ghép các Chƣơng trình, dự án: 

Thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh 

phê duyệt Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020”. Năm 2020 huyện Hương Khê đã 

huy động nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư 26.150.000.000 đồng để xây 

dựng, nâng cấp, sửa chữa nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, 

thể thao cơ sở (gồm: xây mới 04 nhà văn hoá, nâng cấp 02 nhà văn hóa, 05 khu 

thể thao xã, xây mới 05, nâng cấp 41 nhà văn hóa, khu thể thao thôn); tiếp nhận, 

quản lý sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh theo Đề án 

“Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể 

thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020”.  

2.  Kết quả thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ năm 2020: 

Năm 2020 huyện Hương Khê được UBND tỉnh hỗ trợ 4.770 triệu đồng 

(trong đó: Nguồn nâng cao đời sống văn hóa cho người dân nông thôn theo Quyết 

định 1385/QĐ-UBND ngày 5/5/2020: 870 triệu đồng; nguồn tăng cường xây 

dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở theo Quyết 

định số 2821/QĐ-UBND ngày 28/8/2020: 3.190 triệu đồng, nguồn hỗ trợ thành 

lập và duy trì hoạt động các CLB Dân ca Ví - Giặm theo Quyết định số 2746/QĐ-

UBND ngày 21/8/2020: 110 triệu đồng, nguồn hỗ trợ chống xuống cấp di tích 

LSVH Đền Công Đồng, xã Phú Gia theo Quyết định 2747/QĐ-UBND ngày 

21/8/2020: 600 triệu đồng). Ngân sách huyện hỗ trợ xây dựng thiết chế Văn hóa, 

thể thao bằng 20% giá trị công trình; 400 triệu chống xuống cấp di tích lịch sử 

văn hoá Rộôc Cồn.  

Sau khi có kinh phí, UBND huyện đã ban hành quyết định phân khai, 

chuyển nguồn vào tài khoản ngân sách cho các xã thụ hưởng; đồng thời ban hành 

các văn bản chỉ đạo, giao các phòng chuyên môn hướng dẫn và giám sát thực hiện 

các quy trình hoàn thiện hồ sơ mua sắm, xây dựng theo hạng mục quy định. 

Nguồn vốn được giải ngân; góp phần tháo gỡ một số khó khăn trong việc huy 

động nguồn lực, đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, 

tu sữa, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa; bảo tồn, lưu giữ và phát huy 

các giá trị văn hóa lịch sử. Đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa thể thao, đời sống 

văn hóa tinh thần của quần chúng Nhân dân. 



 

3. Khó khăn, tồn tại: 

- Công tác hoàn thiện hồ sơ của một số đơn vị được thụ hưởng chương trình 

để giải ngân nguồn hỗ trợ còn chậm, chưa chủ động huy động nguồn lực xã hội 

hóa để triển khai thực hiện các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

việc khai thác sử dụng hiệu quả chưa cao. 

- Mức hỗ trợ đối với công trình xây mới nhà văn hóa, khu thể thao xã, thôn 

còn quá thấp so với tổng dự toán kinh phí đầu tư, số lượng quá hạn chế, không ổn 

định (năm 2019: hỗ trợ 70.000.000đ/NVH thôn; năm 2020: hỗ trợ 

40.000.000đ/NVH  thôn), thời gian phân bố nguồn kinh phí chậm nên hạn chế tiến 

độ giải ngân, triển khai công trình; các nội dung sửa chữa nâng cấp; các tổ dân phố 

xây mới nhà văn hóa chưa được hỗ trợ để thực hiện tiêu chí đô thị văn minh. 

4. Kiến nghị đề xuất:  

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu đề xuất với UBND tỉnh 

tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo, tăng số lượng, định mức hỗ 

trợ xây mới; bổ sung hỗ trợ cho trường hợp nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, khu thể 

thao xã; thôn và các di tích lịch sử văn hóa xuống cấp ở các huyện miền núi. 

- Có chính sách hỗ trợ cho các tổ dân phố xây dựng mới nhà văn hóa, khu thể 

thao. 

 II . Đề xuất hỗ trợ năm 2021: 

-  Xây mới 02 nhà văn hóa xã: Hà Linh, Điền Mỹ 

-  Làm mới 02 khu thể thao xã; Hà Linh, Điền Mỹ 

-  Xây dựng mới 13 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố 

-  Thành lập mới 02 CLB, duy trì hoạt động 12 CLB Dân ca Ví Giặm; 

-  Hỗ trợ 02 CLB thể thao thôn, tổ dân phố; 

-  Hỗ trợ chống xuống cấp 04 Di tích. 

(Có biểu phụ lục kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê, Kính đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xem xét, quan tâm hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

-  Phòng Tài chính -KH; 

-  Phòng Văn hoá -TT; 

- Trung tâm Văn hoá -TT; 

- Văn phòng điều phối NTM huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Bảo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số: 2194/UBND-VHTT ngày 17/9/2020 của UBND 

huyện Hương Khê) 

 

1.Hỗ trợ xây mới, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa xã:  

- Nhà văn hóa xã Hà Linh; 

- Nhà văn hóa xã Điền Mỹ; 

2.  Hỗ trợ xây dựng mới khu thể thao cấp xã:  

- Khu thể thao xã Hà Linh; 

- Khu thể thao xã Điền Mỹ; 

3. Hỗ trợ xây dựng mới nhà văn hóa thôn: 

- Nhà văn hóa thôn 6; thôn 9; thôn 12 xã Hà Linh; 

- Nhà văn hóa thôn Tân Phú xã Hương Xuân; 

- Nhà Văn hóa thôn 5; thôn 6 xã Phúc Trạch; 

- Nhà văn hóa thôn 1, thôn 5 xã Điền Mỹ; 

- Nhà văn hóa thôn 4 xã Hương Giang; 

- Nhà văn hóa thôn Trung Thượng xã Lộc Yên; 

- Nhà văn hóa tổ dân phố 15, tổ dân phố 16, tổ dân phố 17- Thị trấn huyện. 

4. Hỗ trợ xây dựng Câu lạc bộ thể thao: 

- Câu lạc bộ thể thao Công đoàn cơ quan UBND huyện; 

- Câu lạc bộ thể thao tổ dân phố 16, Thị trấn Hương Khê.  

5. Hỗ trợ CLB Dân ca Ví -Giặm: 

Thành lập mới 3 CLB Dân ca Ví Giặm (Hương Thủy, Phúc Đồng, Lộc 

Yên) và duy trì 12 CLB đã thành lập. 

6. Chống xuống cấp Di tích: 

- Di tích Đền Nhạ Sơn, xã Hương Xuân; 

- Di tích Chứng tích tội ác chiến tranh Cấp 2 Hương Phúc 

- Di tích Chỉ huy sở Tiền phương, Tổng cục Hậu cần Đoàn 559, Đoàn 

500./. 
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