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BAO CÁO 
Cong tác quãn 1nhà nwvc ye nâng cao hiu qua hoit ctng 
cüa h thông thiêt chê van hóa co' s& giai don 2017 - 2020 

trên dja bàn tinh Tuyên Quang 

Thirc hin ni dung Van bàn s 264/VHCS-QLVH ngày 13/5/2020 cUa Ciic 
van hóa co s& v vic chuân bj to chrc Hi nghj - Hi thào nâng cao hiu qua hoat 
dng cüa h thng thiêt ch van hóa CG si, Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch tinh 
Tuyên Quang báo cáo cong tác quán l nhà nuâc ye nâng cao hiu qua hoit dng 
cüa h thong thi& ch van hóa Ca sO' trên dja bàn tinh Tuyên Quang, nhu sau: 

I. KIiAI QUAT CHUNG 

Hin nay, tinh Tuyên Quang có 01 Trung tam Van boa tinh do SO' Van hóa, 
Th thao và Du ljch quàn 1; 07 thit ch Van boa, Truyên thông và Th thao cp 
huyn do US'  ban nhân dan các huyn, thành ph trrc tip quán iS'; 127 Trung tam 
Van hóa, The thao xã, phuO'ng, thj trân do US'  ban nhân dan các xA, phuO'ng, thj 
trn quàn iS'. 1.640 Nba Van hóa thôn, bàn, t dan ph do TrixO'ng thôn, bàn, t 
dan ph ho.c nguOri dirng du các t chüc, doàn th trong thôn, bàn, t dan pM 
phii trách quán iS'. H tMng thit ch van hóa, th thao tO' tinh dn ca sO' cia và 
dang dáp O'ng nhu cu h9c tip, trao dôi, sang tio và gin giU van hóa truyn tMng 
cüa các dja phuo'ng trong tinh, thông qua hoat  dng thit ch van hóa, th thao Ca 
sO' nhân dan &rqc tham gia các hoat  dng van hóa - van ngh, nâng cao S' thüc rén 
1uyn th dçic - th thao. Hoat dng cüa h tMng thit ch van hóa cüa tinh luôn 
chO tr9ng dôi mO'i ni dung, phuang thO'c hoat dng, chü dng t chO'c các ioai 
hInh van hóa, th thao phO' hçip là th manh  cOa dja phixo'ng, tao  diu kin d 
nguO'i dan tham gia xây drng dO'i sOng van hóa th thao tai  ca sO', qua do khai 
thác vá si:r ditng hiu qua h tMng co sO' vt chat hin có. 

II. CONG TAC CHI io, fflEU HANH 
1. Cong tác tham miru chi d,o 
Cong tác tham mu'u chi dao  triên khai thçrc hin phát trin h tMng thi& 

ch van hóa, th thao tai  tinh duçic các cp Oy Dáng, chInh quyn tO' tinh dn ca sO' 
quan tam, chi dao  trin khai thrc hin có hiu qua; cOng tác quy hoach  qu5 dat 
xay dimg h tMng thi& ch van hóa, th thao co sO' dam báo theo quy djnh cüa 



Bô Van hóa, Th thao và Du ljch gn vâi xây dirng nông thôn mâi. Thirc hin chi 

dao cüa Uy ban nhân dan tinh, Si Van hóa, Th thao và Du lich dä tham muu xay 

dirng và t chrc thixc hin các quy hoich v linh virc van hóa, th thao: Quyt djnh 

s 525/QD-UBND ngày 31/12/2012 phê duyt Quy hoch tng th phát trin sir 
nghip th d%lc, th thao tinh Tuyên Quang dn näm 2015, djnh hithng dn nãm 

2020; Quyt djnh s 526/QED-UIBND ngày 31/12/2012 phê duyt Quy hoch 

tng th phát trin sir nghip van boa tjnh Tuyên Quang dn näm 2020; Quyt 

djnh s 307/QD-EJBND ngày 15/9/20 16 v vic phê duyt D an xây dirng nhà 

van hóa thôn, bàn, t dan ph gn véfi san th thao và khuôn viên giai doan 

20 16-2025 trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

Hang näm, S& Van hóa, Th thao và Du lich ban hành các van bàn, k 

hoach, huó'ng dn v cong tác xây dmg, pháp trin và quàn 1 h thng thi& ch 

van hóa, th thao Ca sà gn vth xây dmg nOng thôn md trên dja bàn tinh: K 

hoch s 86/KH-SVHTTDL ngày 04/11/2013 v thrc hin Quy hoach phát trin 

sir nghip van hóa tinh Tuyên Quang den näm 2020;K hoach s 71/KH-

SVHTTDL ngày 23/11/20 16 v thrc hin Chuang trInh miic lieu quc gia xay 

drng nông thôn mâi thuc linh v11c van hóa, th thao và du ljch giai doan 2016-

2020; K hoach sé 71/KH-SVHTTDL ngày 23/8/2017 v tuyên truyn Chuang 

trInh mic tiêu Quôc gia xây dirng nông thôn mi tinh Tuyên Quang giai don 

2017-2020 và K hoich thirc hin Chuong trInh miic tiêu quc gia xay drng 

nông thôn mithuc 1mb virc van hóa, the thao và du ljch các näm 2017, 2018, 

2019; Huàng dn triên khai thirc hin chuo'ng trInh mic tiêu quc gia xay drng 

nông thôn mói thuc linh virc van boa, th thao và du ljch (tiêu chI s 6 và 16 

trong B tiêu chI Quôc gia xây dirng nông thôn m9i giai dotn 2016 -2020); trin 

khai hrnmg dn dánh giá tiêu chI, chi tiêu nông thôn mOi kiu mu thuôc linh 

virc van hóa trên dja bàn tinh Tuyên Quang dn nãm 2020 và hithng dn thirc 

hin tiêu chI, chi tiêu xâ nông thôn mi nâng cao tinh Tuyên Quang, giai dotn 

2018 - 2020. Van bàn chi dao  các don vj sir nghip tr?c thuc S, Phông Van 

hóa và Thông tin các huyn, thành ph6 t chirc tuyên truyn, thçrc hin Chucing 

trinh m1tc tiêu Quc gia xây dirng nông thôn mi thuc 1mb vrc van boa, th 

thao và du lich. 
Chi dto các don vj sir nghip trrc thuc S&; PhOng Van boa và Thông tin, 

Trung tam Van hoá - Truyên thông và The thao các huyn, thành ph& t.p trung 

tuyên truyn, pbô biên sâu rng, nbm nâng cao nhn thrc cüa can b, dãng viên 

trong cOng tác quàn 1, hung dn và triên khai tbirc hin các hot dng cüa h 

thng thit ch van hóa, th thao Co sâ gn vâi tbirc bin các quan dim, miic 

tiêu và giài pháp thrc hin Chuong trInb mvc  tiêu Quc gia xay dmg nOng thOn 

mói cüa tinh. 
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2. Cong tác phi hçrp 
Si Van hóa, Th thao và Du ljch dä tIch crc, chü dng phi hcip vi các 

ngành thành viên Ban chi dto nông thôn mói và các Ca quan lien quan cüa tinh, 
UST ban nhân dan các huyn, thành ph trong vic trin khai, t chirc thuc hiên 
các ni dung v xây dirng và hott dng cüa thi& ch van hóa, th thao ca sà gn 
vth Chuang trInh miic tiêu Quc gia xay dçrng nông thôn mri cüa tinh, cu th: 

- PhM hçip vOi U ban Mt trn T quc tinh hang näm tham gia doàn kim 
tra, hithng dn thirc hin phong trào "Toàn dan doàn kIt xay dyng dài sIng van 

hóa" gn vôi xây drng nông thôn mdi. Phi hap v9i các thãnh viên Ban chi dao 
tinh tham gia kim tra tinh hInh xây drng nông thôn mâi tii các huyn, thành pM, 
trong do có kim tra tInh hInh xây dmg thi& ch van hóa, th thao ca s. 

- PMi hçip vi Hti nông dan tinh, Sâ Nông nghip & Phát trin nông thôn, So 

Tix pháp t chrc Hi thi "Nóng dan Tuyên Quang chung thc xay dyng nóng thón 

mó'i", Liênhoan Tilnghátdongque"... 

- PMi hap vOi SO Thông tin và Truyên thông thirc hin Chuang trInh pMi 
hap cong tác s 39/CTr-SVHTTDL-STTTT ngày 26/4/2014 v tang cuOng t 

chüc, hoat  dng phiic vi sách báo tai  các diem Buu din - Van hóa xä giai doan 
2014-2020. Thu vin tinh, Thu vin các huyn, thành pM pMi hçip vOi Bu'u 

din các huyn, thânh pM luân chuyn dn các dim Bini din - Van hóa xâ. 
- PMi hap vOi Uy ban nhân dan huyn Chiêm Hóa t chiirc Hi thi "Gia 

dlnh tiêu bié'u chung thc xây dy'ng nông thón mó'i" näm 2018. PMi hap vOi U 
ban nhân dan huyn San Duang t chOc Hi thi "flm hilu kiln t/n'c gia dInh 
tinh Tuyên Quang ldn th 2" näm 2019. PMi hap vOi tJy ban nhân dan xã Kim 
BInh, huyn Chiêm Hóa xây dirng Quy chê thirc hin np sng van hóa; thành 

1p di van ngh quân chüng; PMi hap vOi Uy ban nhân dan xã Tan Trào, huyn 
San Duang xây dirng, sira dôi, b sung Quy uOc thôn Tan L.p, xA Tan Trào, 

huyn San Duang gn vOi tiêu chI xây dirng nOng thôn mOi; tham muu xay 

dirng các thit ch van hoá, th thao tiêu chI xây dirng nOng thOn mOi; dy manh 

thirc hin phong trâo "Toàn dan doàn kIt xay dy'ng dài sIng van hoá "; bão tn 
và phát huy giá trj van hóa các dan tc. 

III. KET QUA THUC HIN 
1. COng tác quail 1 nhã nuc 
a) Vic triên khai thirc hin Nghj quyêt so 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 

Hi nghj ln thO sáu, Ban Chap hânh Trung uang Dáng khOa XII, Nghj quy& 
cUa ChInh phü, v tip tVc  dôi mOi h tng t chirc và quán l, nâng cao cht 
hxçmg và hiu qua hott dng cüa các dan vj six nghip cong ip dã duçc Dãng 
üy, Ban Giám dôc SO dã phô biên, quán trit, thông tin, tuyen truyn tOi toàn th 
cong chic, vien chirc, nguOi lao dng thuc SO các ni dung: Ngh quy& 19-
NQ/TW ngày 25/10/2017; Chuang trInh hânh dng cüa Ban Chtp hành dâng b 
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tinh khóa XVI v v tip tiic &M mth h thng t chirc và quân 1, nâng cao cht 
luçmg và hiu qua hoat dng cüa các don vj sir nghip cong lap; Chuong trInh 
hành dng so 21 -CTr/TU ngãy 08/3/2018 cüa Ban Chp hánh Dáng b tinh thirc 
hin Nghj quyt so 19-NQ/TW ngày 25/10/20 17; K hotch s 168-KHITU ngày 
18/2/2018 cüa Ban Chp hành Dáng b tinh; Ké hoich s 671KH-UBNID ngày 
02/7/2018 cüa Uy ban nhân dan tinh Trién khai thtc hin Nghj quyé't so' 19-
NQ/TWngày 25/10/2017, thông qua các kSr h9p Ban Chp hành Dâng üy; sinh 
hoit chi b; giao ban tháng cüa co quan, don vj. Kt qua thirc hin: 

- Can cü Van bàn s 78/UBND-NC ngày 10/01/2020 cüa U' ban nhân 
dan tinh v vic thirc hin sp xp Co cu t chirc các co quan chuyên mOn thuc 
U ban nhân dan tinE; Thông báo so 23/TB-UBND ngày 25/4/2020 cüa UBND 
tinh Thông báo kêt 1un cüa tJy ban nhân dan tinh tti kS'  h9p tháng 4 nam 2020. 
Sau khi tiêp thu, chinh si:ra D an theo d nghj cüa S Ni vi. ti Báo cáo s 
169/BC-SNV ngày 23/4/2020 v Thtm djnh D an sp xp ltj co cu t chüc 
cüa Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang, ngày 20/5/2020 Sâ Van 
hóa, Th thao và Du ljch dã hoàn thin Dê an so 394/ DA-SVHTTDL (kern theo 
Ta trinh so 58/TTr-SVHTTDL ngày 2 0/5/2020 cia S& Van hóa, Th thao và Du 
i/c/i,) gt't'i SO' Nç5i vy thrn d,inh, trInh Uy ban n/ian dan tin/i xern xét, quyé't d/nh. 

- Can cü Quyt dnh s 1404/QD-TTg ngày 17/10/2019 cUa Thu tithng 
ChInh phü ye vic thành 1p Ban Quán 1 các khu du ljch tinh Tuyên Quang; 
Can cu Quyt djnh s 17/QD-UBND ngày 2 1/01/2020 cüa U' ban nhân dan tinE 
v vic chuyn nhim vi, s luçing nguii dang thrc hin nhim vi quân 1 di tIch 
cüa Ban Quãn 1 khu du ljch ljch ljch sir, van hóa và sinh thai Tan Trào v Bào 
tang tinh và quy djnh co cu t6 chüc b may cüa Bão tang tinh trirc thuc S& Van 
hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. TInh dn thii dim báo cáo, S Van 
hóa, Th thao và Du ljch dã giàm 01 don vj si,r nghip trirc thuc Sâ (Ban Quán 
ij khu du if ch if ch th van hóa và sinh thai Tan Trào). Hiu qua thành 1p Ban 
Quán 1 các khu du ljch tinh Tuyên Quang: Giám 01 vj trI Giám dc; 02 v tn 
Phó Giám dôc don v; giãm 03 phông thuc don vj; giâm 03 Truó'ng phông, 02 
Phó Tru&ng phông; giám 01 vj trI kë toán cüa don vj thuc Sâ Van hóa, Th 
thao và Du lich. 

- Can cr Van bàn so 2807/UBND-NC ngày 01/10/2019 cüa U' ban nhân 
dan tinh ye vic xây dirng Dê an h'p nhât Trung tam Van hóa tinh vâi Trung 
tam Phát hành phim và chiu bong. Ngày 12/11/20 19, S Van boa, Th thao và 
Du ljch dã có Th trInh so i 62/TTr-SVHTTDL kern theo Dê an, báo cáo, giái 
trInh kiên gop cüa các co quan lien quan v D? thâo D an báo cáo U' ban 
nhân dan tinE và gui Sâ Ni vi thm dnh. Ngày 22/11/20 19 ti kS'  hQp Uy ban 
nhan dan tinE tháng 11 thông qua D an hp nht Trung tam Van hóa tinh vi 
Trung tam Phát hành phim và Chiu bOng thành 01 du mi. Hiu qua D an: 
Giám 01 dâu môi don vj sir nghip thuc sâ; 01 vi trI Giám dc và 01 vi trI Phó 
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Giám doe Trung tam thuc S&; giàm 01 vj trI Trithng và 01 vj tn Phó Trmng 
phông thuc din vj; giâm 05 vj trI Di trmng; giàm 01 vj trI k toán d uu tiên 
ngi.thi lam vic cho cong tác chuyên mon. 

- Vê cong tác tO chirc b may, nhân sr: TInh den ngày 20/02/2019, S 
Van hóa, Th thao và Du 1ch dã hoàn thành vic sp xp, b trI nhân su cüa Bâo 
tang tinh sau khi tip nhn s luçng nguii dang thirc hin thim v11 quàn l di 
tIch cüa Ban Quàn l khu du ljch ljch ljch sü, van hóa và sinh thai Tan Trào dam 
bâo phü hçp trInh d chuyên môn, vi trI vic lam, dat  t' l 72,2% s cOng chirc, 
viên chüc lam cong tác chuyên môn, nghip vii. 

b) Vic triên khai thirc hin Quyêt djnh s 2164/QD-TTg ngày 
11/11/20 13 cüa Thu tuàng Chjnh phü phê duyt Quy hoach tng th phát trin 
h thng thit ch van hóa, th thao co s giai doan 2013 - 2020, djnh hung 
dn näm 2030 (Sà Van hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang dâ có Báo 
cáo so 60/BC- VHTTDL ngày 2 6/3/2020 ye vic triên khai thyc hin Quyé't d.inh,). 

2. Hoit dng nghip v11 

- H&ng näm, Sâ dä có van bàn chi dao  các don vj s11 nghip trrc thuc, 
Phông Van hoá và Thông tin, Trung tam Truyn thông tin và Th thao các 
huyn, thành ph tp trung tuyên truyn sâu rng trong nhân dan v các chü 
truung, chInh sách cüa Dàng, Nhà nithc, các van bàn chi dao  cüa Trung ucmg va 
cüa tinh v chü truong phát trin h thng thit ch van hóa co s gn vth 
chuong trInh xây dirng nông thôn mdi; dtc bit là chU trlsong xay dirng nba van 
hóa thôn, bàn, t dan ph g.n vâi san th thao và khuôn viên giai doan 2016 - 
2025 trên dja bàn tinh theo phuang châm "Nhán dOn lam, Nhà nzthc h8' tro"; 
thông qua cong tác tuyên truyn, vn dng nhm nâng cao vai trO, trách nhim 
cüa ngui dan trong vic tham gia xây dirng và phát trin h thng thit ch van 
hóa, th thao co so tai dja phuong. To chüc tuyên truyn thông qua h thông 
thit ch, van hóa th thao co sO, các di tuyên truyn lu'u dng, di chiu bong 
kru dng biu din ngh thut qun chüng, xây dirng cac chuo'ng trInh tuyên 
truyn tng hçp, tuyên truyên ming, t chOc tuyên truyn tai  các trc thrOng, 
dim chq, thOn, bàn, da bàn dOng dan cu. BInh quân t chOc tuyên truyn trén 
50 bui/nam và ph%Tc vi trên 105.000 luçit nguOi nghe; treo trên 100 1uçt bang 
rOnlnam; tnên 150 bui tuyên truyn/nam; dirng mOi 6 cm panO tai  trung tam 
các huyn, thành pM; biên tp 49 chiro'ng trInh các di chiu bong lu'u dng 
khai thác eác phim, tài lieu có ni dung v xay dirng nOng thOn mOi, mi nam 
thirc hin trên 130 bui chiêu phim/näm phitc vi dng bào các xã vüng cao, 
vüng sâu, vüng xa, vüng dông bào dan tc thiu s. Phat hành 750 cun s tay 
huó'ng dan thçrc hin chuo'ng trInh mc tiêu QMc gia xây dirng nOng thOn mOi 
thuc 11th vrc van hóa (nam 2017); phát hành 1.410 cun s tuyên truyn, 
huó'ng dn theo dOi kt qua thirc hin tiêu chI v van hóa trong b tiêu chI quc 
gia xay drng nông thOn mOi giai doan 2016 - 2020 (nam 2018); Cp 1.500 tuyn 
tp ca khüc, tiu phm, tho tuyên truyn v xây dirng nOng thOn mOi cho các xâ, 
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thôn, b5n thrc hin Chuang trInh mi1c tiêu Qu& gia xây dirng xay dirng nông 
thôn mi giai doan 2016 - 2020 1am tài lieu tuyên truyn, ph bin các Ca quan, 
dan vi và nhân dan. 

- Cong tác to chtrc, xây dirng mô hInh hot dng van hóa - van ngh; th dic 

- th thao duqc các cp chInh quyn tinh dn Ca sâ quan tam, chi do và trin khai 
thirc hin có hiu qua. Toàn tinh hin có 127/13 8 nhà van hóa xà, phuèng, thj trn; 

1.640/1.739 nhà van hóa thôn, bàn, to dan pho; 01 thu vin tinh, 05 thu vin huyn, 

134 tü sách ca si; 138 di van ngh qun chüng xà, phuing, thj trn; 2.638 di van 

ngh qun chi1ng thôn, bàn, t dan ph& Co quan, don vj, tnrè'ng h9c...; trên 200 câu 

lac bô dan hat dan ca và bâo tOn van hóa dan tôc; trên 70 câu lac bô Hat then - Dan 

tInh cza dan tc Tày; 06 cáu lgc bç5 Páo dung cia dan tc Dao, 13 cáu lac ho Slnh 

ca cia dan tc Gao Lan... Các 1oti hInh van ngh, các mOn th thao dan tc tiêu biu 

và dc sc cüa dng bào các dan tc trên dja bàn tinh luôn duçc ngành chü tr9ng 

khai thác, su'u tAm, dan dirng ti các cuc lien hoan van ngh, th thao. Cong tác bâo 

tn và phát huy giá trj di san van hóa, tinh Tuyên Quang rAt da dng và dc sac, vâi 

han 500 di tIch ljch sü, van hóa, danh lam thAng cánh, tiêu biu là Khu di tIch Quc 

gia dc bit Tan Trào (Son Du'ong); Khu di tIch ljch sr Quc gia dc bit Dai  hi II 

cüa Dâng tai  Kim BInh (Chiêm Hóa). Vic bào tn và phát trin van hóa các dan tc 

gn vri xây dmg di sng van boa và phát trin du ljch i nOng thôn duçyc chü tr9ng. 

Ngành VAn hóa, Th thao và Du ljch tham muu Uy ban nhân dan tinh khôi phiic các 

1 hi tiêu biu gn vó'i xây dmg nông thôn mi nhti: L hi Lng tOng cüa dng 

bào dan tc Tày (Chiêm Hóa, Na Hang Lam BInh,), L hi Nhây làa cüa dan tc Pa 

Then (Lam BInh), L hi CAu müa cüa dng bào dan tc Tày xA Tan Trào ('Son 

Duvng), L hi DInh Ging Tanh, DInh Minh CAm cüa dan tc Cao Lan (Yen Son), 

Lê hi Dng lien - Chçi quê (Ham Yen,), L hi Dua thuyn trên sOng LO, móc Mu 

(Thành pho' Tuyên Quang), L hi Thành Tuyên - l hi cAp tinh ló'n nhAt trong nAm 

cüa nhân dan các dn tc tinh Tuyên Quang thu hut nhiu khách du ljch dn Tuyên 

Quang; huóng dAn xây dimg các khu, dim du ljch cong dng vüng nOng thôn, to 

them nhiêu vic lam cho lao dng nOng thôn. NMng k& qua dà dat  duc trong qua 

trInh xay dimg di sng vAn hóa nOng thOn gn vth bão tn và phát trin van hóa các 

dan tc dA gop phAn quan tr9ng vào thành tru phát trin kinh t - xA hi, dam bão 

quc phông - an ninh cüa tinh. 
- COng tác xA hi hóa hoat dng vAn hóa - van ngh; th dc - th thao tai 

các thiêt chê van hóa, the thao ca sâ dugc da phuang t chüc linh hoat, hiu 

qua nhân kr nim các ngày l hrn cüa dAt nixc, cüa tinh gop phAn thuc dAy 

phong trào vAn hóa - vAn ngh, the diic - th thao cüa tinh; cong tác xA hi hóa 

các hoat dng van hóa - van ngh, th diic - th thao thrc hin chü yu theo 
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phuang châm tir quán, ti,r trang trái tü' ngun kinh phi xã hi hóa do nhân dan dja 
phucng và các hi viên tham gia câu lac  b van hóa, th thao dóng gop. 

- Hang nàm, Sâ t chüc tp hun nghip vi van hóa, gia dInh, th dçtc, 
th thao cho can b van hóa - xa hi xã, phithng, thj trn, chü nhim nhà van 
hóa xã, phung, th trn, ph trách nba van hóa thôn, bàn; th chrc lap tap 
hun ht nhân van ngh co sa; mi ló'p tp hun các mon th thao cho cac 

huâng dn viên, cong tác viên th dçic th thao phong trào cüa các huyn, 
thành ph trong tinh. Các lap tp hun và bè1 dung nghip vi cia giüp can b 
nm bt ducc nghip viii d thirc hin tht hon chrc nàng quán 1 và th chüc 
các hoat dng vAn hoá, gia dInh, th thao và du ljch a co s0 vüng nông 
nghip, nông thôn gn v9i tiêu chI xây dirng nông thôn mai. 

- Cong tác xây drng, sira cha, nâng dtp co s& vt chit và du tis trang 
thit bj hoat dng ti các da phuang duçic các cp, các ngành quan tam, trin 
khai thirc hin gn vai chixo'ng trInh mic tiêu qu6c xay dirng nông thôn mâi cüa 
tinh. Tr näm 2017 den hêt nAm 2019, toàn tinh hoàn thành nâng cap, sàa cha, 
xây dirng mfii 20 Nba vAn hóa - Khu th thao xã, phu0ng, thj trn: NAm 2017 
(7 nhà), nAm 2018 (6 nhà), nAm 2019 (7 nhà), nAm 2020 du kin (10 nhà); xây 
drng mai 383 nhà vAn hóa thôn, bàn, tt nhân dan gn vai san th thao va khuon 
viên dam bào chun theo tiêu chI cüa B VAn hóa, Th thao và Du ljch, cu th: 
NAm 2017 (149 nhà), nAm 2018 (163 nhà), nAm 2019 (71 nhà), nAm 2020 dukin 
xây drng (44 nhà). Hang nAm, to chüc cp trang thit bj cho nha vAn boa thôn, 
bàn, t dan ph thuc các xã nông thOn mai và các xä mai duxçc dtu tu xay dirng. 

3. Thun lqi, khó khAn, nguyen nhân 

Thuân lo'i: 

Cong tác quân l hott dng h thng thit ch vAn hOa, th thao co sa 
duxçic các cp Uy Dàng, chInh quyên tü tinh den co sa quan tam, chi dto thirc 
hin; cong tác quy hoch qu5 dt xây dirng h thng thi& ch van hóa, th thao 
tii co sâ dam bào thrc hin theo quy djnh cüa B Van hóa, Th thao vA Du lich 
gn vai xây dimg nông thôn mai. H thng thit ch van hOa, th thao co sa 
dam bão cho nhân dan có dja diem th chac các hot dng van hOa, vAn ngh, th 
dic, th thao, t chirc hi, h9p, sinh hott câu 1c bO,  gOp phn dy lüi các t nn 
xã hi, giü vng an ninh chInh tr, trt tr an toàn xà hi, xây dirng môi truang 
vAn hOa lành mnh, thüc dy phát trin kinh t a nông thOn; bâo tn, giü gin và 
phát huy các giá tr vAn hOa truyn thng các dan tc; thu hut mci laa tui, mi 

tAng lap nhân dan dn tham gia sinh hoit. 
Ton ti, hn chê, nguyen nhãn: 

Do là tinh mien nüi, kinh tê cüa tinh cOn khó khAn nén viêc dâu tt.r xay 
dirng, nâng cAp, s1ra chüa h thng thit ch vAn hóa tir tinh dn co sa cOn 
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htn ch (Trung tam van hóa tinh chita ducic xáy c4rng,  hcu hit trung tam van 
hóa, the' thao các huyn din tich chu'a dam báo di ho cit dç5ng, h thong thiê't 
ché' ccl so' & mç5t s xâ, thOn, bàn chu'a dam báo ye' diên tIch, trang thié't bj cOn 

thiê'u chwa dáp &ng nhu ccu hogt d5ng). 

IV. BE XUAT GIAI PHAP, KIEN NGH! 
1. Bôi v&i B Van hóa, Th thao và Du llch 
- Xem xét h trçY kinh phi xây drng Trung tam Van boa tinh; Trung tam 

Van hóa, Truyn thông và Th thao các huyn, thành ph trên dja bàn tinh 
Tuyên Quang ('dçc bitt là 02 huyn vuing cao Na Hang, Lam BInh hiçn dang th 

dyng nhà tam, chwa cO try sO' de' hogt d5ng. Huyn dà có quy hogch qu9 da't tuy 
nhiên chu'a cO kinh phi di xay dyng,). 

- Quan tam diu phôi Chuong trInh mvc  tiêu phát trin van hóa giai doan 
2016 - 2020 ho trçY trang thiêt bj cho Trung tam Van boa tinh; Trung tam Van 
hóa, Truyn thông và Th thao huyn vüng sâu, viing xa cüa tinh. 

2. Bôi vOi U ban nhân dan tinh 
- Bô tn ngun kinh phi xây dirng Trung tam Van hóa, Truyn thông và 

Th thao cap huyn, dam bão cci s& vt cht d hot dng. Tip tiic huy dng 
các ngun 1rc xã hi hóa, ngun Chuang trInh xây dirng nông thôn mó'i cM 

d.0 tu xây dirng mâi, süa chüa, nâng c.p Trung tam Van hóa - Th thao xã, 
phi.thng, thj tr.n; Nhà van hóa - Khu th thao thôn, bàn, t dan ph theo 

phuong châm "N/ian dan lam, Nhà nzthc ho trQ" dam bào theo quy djnh cüa 
B Van hóa, The thao và Du lich. 

- H trq cp trang thMt b boat  dng cho h thng nhà van hóa thôn, 
bàn, to dan phô theo Chiso'ng trInh mic tiêu quc gia xây dirng nông thôn mi 

cüa tinh. 

Sâ Van boa, Th thao và Du 1ch tinh Tuyên Quang trân trçng báo cáo.!. 

Nd n/ian: 
- Cuc Van hOa co so (Bô VHTT&DL) (B/C) 
- Lãnh do Si; 
- Luu VT; NSVHGD (Thiy). 

KT. GIAM BOC 
PHO GIAM DOC 

Nguyen Van Hôa 
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