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QUYẾT ĐỊNH 

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THÔN, KHỐI PHỐ; SÂN 
TẬP THỂ DỤC THỂ THAO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao xã; 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao 
thôn; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 
22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, 
hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể 
thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2142/TTr-
SVHTTDL ngày 20/12/2016. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục 
thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, với nội 
dung chính như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

a) Thôn, khối phố chưa có nhà văn hóa; xã, phường, thị trấn chưa có sân tập thể dục thể 
thao; 

b) Thôn có nhà văn hóa nhưng chưa đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; 



c) Không áp dụng cho các nhà văn hóa, sân tập thể dục thể thao đã được hỗ trợ theo 
Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về việc nâng mức hỗ 
trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, sân tập thể thao xã của 35 xã trong kế hoạch xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015. 

2. Mức hỗ trợ  

2.1. Hỗ trợ nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới nhà văn hóa thôn  

a) Hỗ trợ 5 xã đặc biệt khó khăn tỉnh chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: 

- Xây mới: 100 triệu đồng/nhà (bao gồm: xây dựng 90 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị 
10 triệu đồng); 

- Nâng cấp: 70 triệu đồng/nhà. 

b) Hỗ trợ cho các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của 
tỉnh: 

- Xây mới: 80 triệu đồng/nhà (bao gồm: xây dựng 70 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị 
10 triệu đồng); 

- Nâng cấp: 50 triệu đồng/nhà. 

c) Hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh: 

Xây mới: 80 triệu đồng/nhà (bao gồm: xây dựng 70 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị 10 
triệu đồng); 

d) Các xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng thuộc các điểm a và b của mục này 
được hỗ trợ xây mới đối với những thôn, khối phố chưa có nhà văn hóa: 

Xây mới: 60 triệu đồng/nhà (bao gồm: xây dựng 50 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị 10 
triệu đồng). 

2.2. Xây mới sân tập thể dục thể thao 

a) Hỗ trợ cho các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 chưa 
có sân tập thể dục thể thao: 100 triệu đồng/sân. 

b) Hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng a của mục này chưa có sân 
tập thể dục thể thao: 60 triệu đồng/sân. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện  

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham 

mưu cân đối hỗ trợ kinh phí hàng năm để thực hiện và hướng dẫn quy trình giải ngân, 
thanh quyết toán. 

b) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xác 
định cụ thể về đối tượng, phạm vi, số lượng hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể dục 
thể thao; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện; tổng hợp báo cáo kết 
quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. 



c) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các ngành chức 
năng, các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn thủ 
tục về đất đai và xây dựng để triển khai thực hiện xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; 
sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn. 

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ 
động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn xã hội chăm lo xây dựng các thiết chế 
văn hóa - thể thao cơ sở. 

đ) UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách; huy 
động các nguồn lực khác ngoài ngân sách nhà nước để hỗ trợ thêm cho các đối tượng 
thuộc phạm vi được hưởng lợi từ chính sách này, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu đã đề 
ra. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 
trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chính phủ;  
- Các Bộ: VHTT&DL, Tài chính, Tư pháp; 
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C,PCVP, các phòng CM, TH-CB; 
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 

  

  

Kieu Gia Tuan
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