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Đăng ký nhu cầu xây mới, cải tạo, nâng cấp
nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã Năm 2021

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.
Những năm qua các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng, quan
tâm đến công tác xây dựng các thiết chế văn hóa, đến hết năm 2020 toàn huyện có
tổng số 93 nhà văn hóa thôn, khu, khối đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới (đạt
54.3%); 169/171 thôn có nhà văn hóa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, hội họp. Tuy
nhiên qua thời gian, nhiều nhà văn hóa thôn đã hư hỏng, xuống cấp cần đầu tư kinh
phí nâng cấp, tu sửa, xây mới. Một số thôn do sáp nhập thôn diện tích nhà văn hóa
thôn nhỏ hẹp không đáp ứng đủ chỗ ngổi khi cho các hộ khi họp thôn.
UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát đăng ký nhu cầu xây
mới đối với những thôn, khu, khối chưa có nhà văn hóa thôn hoặc với những thôn,
khu, khối nhà văn hóa đã hỏng; mở rộng đối với những thôn có diện tích nhỏ hẹp,
xây dựng sân thể thao xã đáp ứng theo tiêu chí nông thôn mới. (Chi tiết theo biểu
phục lục).
UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện.
Công văn và biểu đăng ký gửi về UBND huyện qua phòng Văn hóa và Thông tin
trước ngày 17/11/2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng VH&TT;
- Lưu: VT.
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