
UBND TINH TUYEN QUANG 
s VAN HOA, THE THAO 

VA flU L!CH 

CONG HOA XA HOI  CHU NGHJA VIT NAM 
Dôc lap - Tr do - Hnh phñc 
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BAO CÁO 
Kêt qua thiyc hin Quyêt d!nh  2164/QD-TTg ngày 11/11/2013 

cüa Thu ttthng ChInh phil ye vic phê duyt quy hoch tong the phát trin 
h thông thiêt chê van hóa, the thao co' s& giai don 20 13-2020, 

ainh htr&ng den nãm 2030 

Thrc hin ni dung Van ban so 985/B VHTTDL-VHCS ngày 06/3/2020 cüa 
B Van boa, The thao và Du ljch; Van bàn so 609/UBND-KGVX ngày 10/3/2020 
cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic báo cáo kt qua thirc hin Quy& djnh s 
2164/QD-TTg ngày 11/11/2013 cüa Thu turng ChInh phü v quy hotch tng th 
phát trin h tMng thit ch van bOa, th thao Co s giai doan 2013-2020, dinh 
hung dn näm 2030 trên dja bàn tinh, S& Van hóa, Th thao và Du ljch tinh 
Tuyên Quang báo cáo kt qua, nhu sau: 

I. 1JAN11 GIA CHUNG 

Hin nay, tinh Tuyên Quang có 03 thi& ch van hóa cp tinh gm: 
Trung tam Van hóa tinh do S Van hóa, Th thao và Du ljch quail 1; Nba Van 
hóa Lien doàn Lao dng do Lien doàn Lao dng tinh quàn l; Trung tam Van 
hóa, Th thao thanh thiu nhi do Tinh doàn thanh niên quãn l. 07 thit ch 
Van hóa, Truyên thông và Th thao cp huyn do U ban nhân dan các huyn, 
thành phô trirc tiêp quàn l; 127 Trung tam Van hóa, Th thao xä, phuOng, thi 
trtn do U ban nhân dan các xã, phthng, thj trn quàn 1. 1.640 Nhà Van hóa 
thôn, bàn, t dan ph do Trixâng thôn, bàn, t dan ph hoc ngiRi d(rng du 
các t chüc, doàn th trong thôn, bàn, t dan ph phii trách. 

H thng thit chê van hóa, th thao tr tinh dn co s dã và dang dáp i1ng 
nhu cu h9c tip, trao di, sang tao  và gin giU' van hóa truyn thng cOa các da 
phuong trong tinh, thông qua boat dng thit ch van hóa, th thao Co s& nhân 
dan duçc tham gia các hoat dng van boa - van ngh, nâng cao thirc rèn luyn 
th dye th thao. Hoat  dng cüa h thng thit ch van boa cüa tinh luôn chu 
tr9ng di mâi ni dung, phuo'ng thuc boat  dng, chü dng t cht'rc các loai hInh 
van boa, th thao phü hp là th manh  cüa dja phuong, tao  diu kin d ngthi 
dan tham gia xây dçrng di sng van hóa th thao tai  co sâ, qua dO khai thác và 
sir dung hiu qua h thng co s vt cht hin có. 



II. KET QUA THUC HIN QUY HOACH 
1. Cong tác chi dio, triên khai thijc hin 
Thirc hin Quyt djnh s 2164/QD-Ug ngày 11/11/2013 cüa ThU tithng 

ChInh phU phê duyt Quy hoach tong the phát trin h thng thik ch van hóa co' 
sO' giai doan 2013-2020, djnh hithrig dn näm 2030, Uy ban nhân dan tinh dã chi 
dto SO' Van boa, Th thao và Du 1ch tham mru xây dirng và t chirc thçrc hin các 
quy hoach ye linh vrc van hóa, th thao, ci the: Quy& dinh s 525/QD-UBND 
ngày 3 1/12/2012 phê duyt Quy hoch tng th phát trin sij nghip th dçic, th 
thao tinh Tuyên Quang den näm 2015, djith hixO'ng dn näm 2020; Quyt dinh s 
526/QD-UBND ngày 3 1/12/2012 phê duyt Quy hoch tng th phát trin si.r 
nghip van hóa tinh Tuyên Quang dn nAm 2020; Quy& djnh s 307/QD-UBND 
ngày 15/9/2016 v vic phê duyt D an xây drng nhà van boa thôn, bàn, t dan 
pM gän vâi san the thao và khuôn viên giai don 20 16-2025 trên da bàn tinh 
Tuyên Quang. 

SO' Van hóa, Th thao và Du ljch dä tham mini U' ban nhân dan tinh dir 
thào K hoch nâng cao dO'i sOng van hóa tinh than cho cong nhân lao dng trong 
các khu cOng nghip trên dja bàn tinh Tuyên Quang dn näm 2020, djnh huó'ng dn 
nAm 2030. Ban hành Kê hotch so 86/KH-SVHTTDL ngày 04/11/2013 v thirc 
hin Quy hoach phát triên sir nghip van hóa tinh Tuyên Quang dn nàm 2020. 
Hang 11am, ban hành kê hoch xây dimg nhà van hóa thôn, bàn, t dan pM gn 
vO'i san th thao và khuôn viên trên dja bàn tinh Tuyên Quang; tham mu'u, chi 
do, huO'ng dn các huyn, thành pM xây dirng k hotch xay dçmg nhà van boa 
xã, phu?mg, thj trn; nhà van hóa thôn, bàn, t dan pM gn vO'i san th thao và 
khuôn viên theo quy djnh cUa B Van hóa, Th thao và Du ljch gn vO'i tiêu chi 
xây drng nông thôn mó'i. Hang näm, xây drng kê hoch t chO'c tp hun, Mi 
dixO'ng chuyên môn, nghip vii cho can b phii trách nhà van hóa xã, thôn, bàn, 
t dan pM trên dja bàn tinh. 

2. Thirc tring cong tác quy hoch, sfr ding và xãy dirng h tMng thit 
chê van hóa, the thao ti tinh. 

2.1. Trung tam Van hóa tinh 
Hin nay chua có tri1 sO' (chzra Co quy hoçich dat xây dung), dang mi.r in tru 

sO' cUa Trung tam Mi duO'ng chInh trj cUa thành pM Tuyên Quang cu d hot 
dng, gm có hi truO'ng da nang, san khu, các phông nghip vi, nhixng chua 
dam bào din tIch d hoat dng; chixa có khu dành cho nhân dan tói huO'ng thii 
van hóa; chua có khu vui cho'i, giài trI cho tré em. 

- Tong so biên chê cta Trung tam Van hóa tinh: 16 ngi.rO'i trong do, trInh d 
di hpc 13 nguO'i (chiê'm 81%); trung cp 03 nguO'i. h9c dUng chuyen ngành. 

- V ho cit d5ng: TO chic các cuc lien hoan, hi thi, hi din, trin lam; 
hithng dn, tp hun và Mi duö'ng nghip vi v van hoá - thông tin cho can b 
trirc tip lam cong tác van boa thông tin và các ht nhân nOng c& trong phong 
trào van hoá - van ngh O' co sO'; t chirc các 1 hi truyn th6ng cUa dan tc; su'u 
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tm, bão tn vàhuàng din các loi hInh ngh thutt dan gian; tuyên truyn phic v1i 
các ngày l hrn cüa dt nuâc và các nhim v11 chInh trj cüa tinh. 

2.2. Các liii It c/il van hóa clp tin/i khác 
- Trung tam Van boa, Th thao Thanh thiu nhi tinh ('tryc thu5c Tinh doàn 

Thanh nien). 
- Nba van boa Lien doàn Lao dng tinh (tryv thuc Lien doàn Lao dng tinh). 

Hoat dng cüa các thiêt ch chü yêu là t chirc các hoat dng van boa, th 
thao, hi thi, hti din, huàng dn nghip vi... dáp 1rng nhu cu hung thii van boa 
cüa cong chüc, viên chirc, ngiii lao dng và thanh thiu niên trên dja bàn tinh. 

2.3. Thrc tring h thông thilt c/il van hóa, the thao cp huyn, thành ph 
- Co sà vgt chIt: Toàn tinh hin có 7 Trung tam Van hóa - Truyn thông 

và Th thao cap huyn, thành ph trong do có 2/7 dan vj (Trung tam Van hóa - 
Truyn thông và ThI thao huyçn Ham Yen và thành phI Tuyên Quang) lam vic 
trong Nba van hoá da nàng dam bão d t chirc, hoat  dng. 3/7 dcm vi (Trung 
tam Van hóa - Truyên thông và The thao huyn So'n Duv'ng, Chiêm Hoá; Yen 
So7'l) hin dang lam vic tai  nhà cap IV ducyc xây dirng lâu nàm, hu ht dä 
xung cp, các phOng chüc näng khOng dam báo d hoat dng. 2/7 dan vj 
(Trung tam Van hóa - Truyên thông và ThI thao huyn Na Hang, huyn Lam 
Blnh) lam vic tai  nhà  tam,  chua có trii s riêng d hoat  dng, huyn dâ quy 
hoach qu5 dAt, tuy nhiên chua có kinh phi d xây dirng. Ngoài 2 huyn Ham 
Yen và thành ph Tuyên Quang các thi& ch van boa a cp huyn cOn iai  chua 
dam bâo din tIch d hoat dng. 

* So sánh v&i myc tiêu dIn nám 2020: Co 100% huyn, than/i phl cO 
Trung tam Van hóa, Truyn thông và ThI thao. 

K& qua, tinh dn 2/2020, 7/7 huyn, huyn, thành ph cO Trung tam Van 
hóa - Truyên thông và Th thao (dat 100% - dat so vai mic tiêu Quy hoach). 

- Di ngü can b: Tng so biên ch cüa 7 trung tam Van boa, Truyn thông 
và Th thao các huyn, thành pM là 122 nguai, trong do dOi  ngO can b quán l 
và can b nghip viii cña các thit ch vAn boa, th thao cp huyn có trên 75% 
trâ len có trInh d dai  h9c, 25% có trInh d cao dAng, trung cp, h9c dung 
chuyen ngành dam bào v chuyên môn, nghip vii, nhim vii dugc giao. 

- V hogt dng. H tMng thit ch van hOa cp huyn, thành pM dA t 
chüc các boat  dng van boa, van ngh, tuyen truyn c dng, d9c sách báo, 
giài trI, chiu phim, câu lac  bô, nhOm sa thIch, lap nang khiu ngh thut; các 
boat dng th diic th thao; t chüc các cuc lien hoan, hi thi, hi din, trin 
lAm, thi dâu và hithng dAn phong trào van boa - vAn ngh, th diic, th thao a 
co sa; Mi duO'ng nang khiêu van boa - van ngh, th diic th thao a ca sa; 
tham gia t chirc t& các 1 hi truyn tMng cüa dan tc; siru tm, bao tn và 
huang dAn các loai  hInh ngh thut dan gian, các mon th thao truyn tMng. 
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- Kinh phi hogt dng: Kinh phi hoat  dng cña Trung tam Van hóa, Truyn 
thông và Th thao huyn, thành pM do ngân sách nhà niIc dam bâo và tic các 
ngucn thu hogt c45ng  sc nghip, ngun thu hQppháp khác). 

3. Thrc trng hoit dIng h tMng thit ch van hóa, th thao cp xa, 
phtrô'ng, thi trân 

- Ca s& vgt chat. TInh dn tháng 2/2020, sau khi sap nhp các xã, phuing 
trên dja bàn toàn tinh hin có 127/138 xä, phumg, thj trn có Trung tam Van 
hóa, Th thao, trong do có 51 Trung tam Van boa, Th thao xã, phumg, thj trn 
dat chun theo quy dnh cüa B Van hóa, The thao và Du ljch gn vôi tiêu chI 
xây dirng nông thôn mOi (Huyn Lam Blnh 3, huyn Na Hang 4, huyn Chiêm 
Hóa 8, huyên Ham Yen 5, huyn Yen San 11; huyçn San Du'ang 12, thành pho' 
Tuyên Quang 8). 11/138 xã, phuO'ng, thj trn chua xây dirng nhà van hóa, nhung 
diã duçc quy hoach qu5 dt xây dirng dam bão dung quy chun cüa B Van hóa, 
The thao và Du ljch gn vói xây dirng nông thôn mth. 

* So sánh vài myc tiêu hét nàm 2020: Co 100% xâ, phwô'ng, thj trén có 
nhà van hóa. 

TInh dn tháng 2/2020 toàn tinh có 127/138 xã, phu&ng, thj trn có nba 
van hóa (dat 92%). 

- án bphy trách nhà van hóa. Toàn tinh hin có 127 chü thim nhà van 
hóa xã, phuO'ng, thj trn, trong do: TrInh d dai  hoc 40 ngui, cao ding 24 ngui, 
trung cp 36 ngtx?ñ, s cp 06 ngi.thi, chua qua dào tao  21 ngui; can b có 
chuyên ngành van hóa, thông tin 11 ngui (dgi hQc 08 ngzthi, cao dng 02 nguài, 
trung c4v  01 ngwài), cOn lai  chuyên ngành khác. Can b chü nhim nhà van hóa 
xã, phuO'ng, th trn có trInh d dai  h9c chim t' 1 con thp; thu yu lam vic 
kiêm nhim ('kiêm BI thu' doàn xâ, Phó hi thu' doàn xd,), da s chü nhiêm nhà van 
hóa dugc dào tao  không dung chuyên ngành nên vic triên khai, t chüc các hoat 
dng a nhà van boa cOn han  ch. 

- V hogt dng: Thuang xuyên t chüc các boat dng tuyên truyn pM 
bin disang 16i, thu truong cüa Dàng, chInh sách pháp 1ut cüa Nba nuac; t 
chüc các boat  dng van boa, th thao, vui choi giai trI nhm nâng cao dan trI và 
mac hung thii van bOa, th thao cho nhân dan; thu hut va tao  diu kin thun 
igi cho các tng lOp nhân dan tham gia hoat dng van hóa, th thao dng thai 
phçic vi các nhim vi phát trin kinh t - xA hi tai  dja phuang. Ben canh  dO 
vic bâo tn, phát huy các hInh thac sinh boat  van hOa, th thao dan tc; Mi 
duôi-ig nàng khiu ngh thut, th diic th thao hang nãm cüng duçic các dja 
phuang quan tam và dua vào các bMi sinh hoat tai  co sa. 

- Kinh phi hogt dng: Trung tam van hOa - th thao cp xä, phuang, thj 
trn duçc US'  ban nhân dan huyn, thành pM cp mt phn kinh phi, chü yu 
hoat dng nhà van hóa là do ngMn xã hi hóa và càc ngMn thu hçp pháp khác. 

4. Thiyc trng hoyt dng thiêt chê van hóa, the thao thôn, bàn, t dan phi 
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- Cci sà vgt chá't: TInh dn tháng 2/2020, sau khi sap nhtp thôn, bàn, t 
dan ph toàn tinh hin có 1.640/1.739 thôn, bàn, t dan ph có nhà van hóa - 
khu th thao, trong do 1.13 9 nhà van hóa - khu th thao thôn, bàn dat chun 
theo quy djnh cüa B Van hóa, Th thao và Du ljch: (Huyn Lam BInh 55 nhà, 
huyçn Na Hang 80 nhà, huyçn Chiêm Hóa 239 nhà; huyçn Ham Yen 179 nhà, 
huyçn Yen So'n 84 nhà; huyçn Scm Du'cmng 319 nhà; thành phó' Tuyên Quang 
183 nhà). Hin nay, trên dja bàn tinh con 142 thôn, bàn, t dan pM chiia có nhà 
van hóa. Các thôn, bàn, t dan pM chua xây dirng nhà van hóa nhtrng dà duçc 
quy hoch qu5 dtt xây drng dam bâo dung quy chun cüa Bô Van hóa, Th thao 
và Du ljch gn vâi xây dimg nông thôn mdi. 

- So v&i myc tiêu den nàm 2020: Có 100% si thôn, bàn, 1E dan ph Co 
nhà van hOa. 

Dn tháng 2/2020 có 1.640/1.739 thôn, bàn, to dan pM có nhà van boa 
(dtt 94%). 

- V can b5 phy trách nhà van hóa: Toàn tinh có 1.640 ngix?ñ phii trách 
nhà van hóa thôn, bàn, t dan ph& chü yu là trung thôn, xóm bàn, t dan 
pM không có chuyên môn, nghip vii v van hóa - th thao. Hang nàm, S 
Van hóa, Th thao và Du ljch, Uy ban nhân dan các huyn, thành pM t chrc 
các 1p tp hun, Mi duâng chuyên môn, nghip vii v cong tác van boa, gia 
dInh, th thao và du lch. 

- V hogt dc3ng. Thithng xuyên t chirc tuyên truyn, pM bin chü 
tnrcing, du&ng lôi cüa Dàng, chinh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nithc; kin thirc 
khoa h9c, k5 thut; giáo dçic tu tiiOng, dto düc, iM sng, np sang van hóa lành 
manh; t chirc sinh hott van boa, hi h9p, h9c tp cong dng, van ngh, th 
dgic th thao, vui chcii giài tn và các sinh hot khác gop phn quan trçng vào 
vic xay dimg và phát trin van hóa nông thôn mdi, d.c bit là vüng sâu, vüng 
xa, vüng cO dng bào dan tc thiu s& 

- Kinh phi hogt d5ng: Kinh phi hot dng thung xuyên cüa nhà van hóa - 
khu th thao thôn, bàn, t dan pM chü yu là do nhan dan t1r nguyen dóng gop và 
các ngMn xã hi boa khác. 

6. Kinh phi dâu tif, phát triên h thông thiêt ch van hóa, the thao co sO' 
NguOn kinh phi du tu, phát trin h thông thit ch van hOa, th thao co 

sâ cüa tinh duçic thi..rc hin gn vi Chuang trInh xay dmg nông thôn mdi. Tir 
nam 2015 dn ht nam 2019 thirc bin Chuong trInh mvc  tiêu qMc gia xay 
drng nông thôn mdi, tinh Tuyên Quang dã phân b trên 155.000 ti dng d 
du tu xây dirng nba van hóa, san th thao xä; nba van boa tbôn, bàn, t dan 
pM gn vi san the thao và khuôn viên dOi vói các xA mic tiêu xay drng nông 
thôn mâi cüa tinh, cii the: Hoàn thành xây dirng mâi, nang cp và sua cbU'a 36 
nba van boa, san the thao xã vi tong kinh phi trên 40.000 t dOng; xây dung 
505 nhà van bOa thôn, bàn, t nhân dan gan vth san th thao và khuôn viên vci 
thng kinh phi trên 115.000 tr dong. 
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7. Báo cáo thông kê so 1iu các thit ch van hóa, th thao cr s& 
(Co biéu thông ké gz'i kern) 

III. THIXC TRNG QUAN L, KHAI THAC, siTi DVNG  THIET CHE 
VAN HOA, THE THAO DANH CHO CONG NHAN 

- Trén dja bàn tinh hin nay có 2 khu cong nghip dã duçc Thu tuó'ng 
ChInh phü phê duyt gôm: Khu Cong nghip Long BInh An (TP Tuyên Quang) 
và Khu Cong nghip Son Nam (San Duong). 02 khu cOng nghip dä có quy 
hoach qu5 d1t d xây drng các thit ché van hóa, th thao phc vi cong nhân 
lao dng. 05/28 doanh nghip trong khu cong nghip có san bãi th thao phic vii 
cong nhân lao dng, dtt t l 18%, trong do tiêu biu là Cong ty c phtn Giy 
An HOa a Khu Cong nghip Long BInh An tir khi xây dirng dã chü tr9ng dn 
xây dimg các thiêt chê van hóa, Cong ty dã dâu tu xây dirng nhiu cong trInh 
nhu: San thi du quân vgt, san thi dâu bong dá, bong chuyn, nba thi du cu 
lông và bong bàn; các Cong ty nhu: Cong ty CP SESIN, Cong ty CP MBA, Nhà 
may Gang thép, Nhà may ché biên Barite dêu có san Tenis phiic vii nhu cu 
luyn tp th dic, th thao cho can b và cOng nhân tai  cong ty. 28/28 doanh 
nghip chua có nhà van boa riêng phiic vi cong nhân lao dng. Các hot dng, 
phong trào van hóa, ngh thut, the thao, vui choi, giài trI cüa cong nhân dã 
duqc các t chüc Cong doàn, các doanh nghip trong khu cOng nghip t chirc 
dâ to không khI vui tuoi, lành m?nh,  phân kh&i gop phn hn ch các t ntn xã 
hi trong cong nhân lao dng nhu: giao luu van ngh, thi dtu cu lông, bong 
chuyn, bong dá.... Qua do, dä giüp cho cong nhân lao dng hiêu duçic tam quan 
trQng cüa cong tác xây dirng dai sOng van boa ti co sa gop phân thirc hin t& 
phong trào "Toàn dan doàn kit xáy dyiig dài sing van hóa" tai  dja phuang. 

- Ngày 18/6/20 15, Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang dA có van bàn giao 
cho Sâ K hoach và Dâu tu chü trI, phôi hçip vâi Sâ Tài chInh và các co quan, 
don vj lien quan h9p bàn ye vic dê xuât chü truo'ng xây dirng Nhà van hóa da 
näng phc vii cong nhân lao dng trong các khu cOng nghip. Dn nay, Uy ban 
nhân dan tinh dà chap thun chü truong cap cho Lien doàn Lao dng tinh 4,8 ha 
dt trong clim Khu cOng nghip - do th - djch vi Long BInh An d xây dmg 
thit ch van hóa phiic vit cong nhân lao dng. Lien doàn Lao dng tinh dã có 
van bàn báo cáo và trInh Doàn Chü tjch TOng Lien doàn Vit Nam xin h tr 
kinh phi du tu xây dçrng trV sa Cong doàn các Khu cong nghip và Nhà van 
hóa da nàng phic vi.i cong nhân lao dng ti Khu cong nghip Long BInh An. 

IV. JJANH GIA CHUNG 
1.U'udiêm 
Thixc hin Quyêt dnh so 2164/QD-TTg ngày 11/11/2013 cüaThü tuang 

Chinh phU phê duyt Quy hoch tOng the phát triên h thông thiêt ch van hOa co 
sâ giai doan 20 13-2020, djnh huàng den nam 2030 các cp üy Dáng, chinh quyn 
tii tinh dn co sâ dà chu tr9ng cOng tác quy hoch qu dat xây dirng h thng thit 
ch van hóa, th thao co sâ theo quy djnh cüa B Van hóa, Th thao và Du lch 
gn vai xây drng nOng thôn mai; to chuc triên khai xây dimg mai, chüa cha, 
nâng cp Trung tam Van hóa - Th thao xà, phuO'ng, thj trn, Nhà van hóa - Khu 
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th thao thôn, bàn, t dan ph& dam bão cho nhân dan có da dim t chirc các 
hott dng van hóa, van ngh, th dc, th thao, t chirc hi, h9p, sinh hoit câu lac 
b, gop phtn dy lüi các t n?n  xã hi, gi1t vctng an ninh chInh tr, trtt tçi an toân 
xâ hi, xây dmg môi truông van hóa lành mnh, thiiic dy phát trin kinh t & 
nông thôn; bão ton, giü gin vâ phát huy các giá trj van hóa truyên thông các dan 
tc; thu hut mci 1&a tui, mi tang l&p nhân dan den tham gia sinh hoat. 

Can b quân l, can bO nghip tir tinh dn co s& phii trách lTnh vrc van 
boa, gia dInh, the diic, the thao tuyên truyên kjp th&i chili truong, throng 1i 
cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cilia Nhà nithc, các nhim v11 chinh tn cilia da 
phuong, các sir kin tr9ng dai  cilia dt nuOc và cilia tinh, hu&ng dan, t chilrc 
các boat  dng van hóa, van ngh, th thao tai  co sO, nâng cao mOe hu&ng thii 
van hoá tinh than cho nhân dan. 

Cong tác xây dirng d&i song van hóa tinh than cilia cong nhân & các khu 
cong nghip duçic chili tr9ng, hin nay các khu cong nghip du cO quy hoach 
qu dt d xây dirng các thit ch van hóa, the thao phiic vii cOng nhân lao dng. 

2. Ton ti, h,n ché, nguyen nhân 
Do kinh tê cilia tinh con khó khän nên vic dâu tu xây dirng, nâng cap, 

silia chüa h thông thiêt ch van boa tO tinh din co sO con han  ch (Trung tam 
van hóa tinh chu'a du'cic xáy drng, háu hét trung tam van hóa, the' thao các 
huyn diçn tIch chwa dam báo dé hogt dng, h thông thiêt ché cci sà ó' m3t 
s xâ, thón, bàn chu'a dam báo ye din tIch, trang thiêt bf con thiêu chita dáp 
i'mg nhu câu hogt d5ng). Các khu cOng nghip deu quy hoach qu dt d xây 
drng các thi& chê vAn hóa, th thao có quy mô lOn phiic v11 cong nhân lao 
dng, nhung hin nay chua có kinh phi xay dirng các san bAi phic vii boat 
dng th thao cOn It, nhó lé. 

V. nE XUAT GIAI PHAP, KIEN NGH 
1. Be xuât giãi pháp thirc hin trong thai gian to'i 
- Tiêp tiic trin khai thirc hin Quyêt djnh so 21 64/QD-TTg ngày 

11/11/2013 cilia ThO tuOng ChInh phO phê duyt Quy hoach tOng th phát triên 
h thng thit ch vAn hóa co sO giai doan  20 13-2020, djnh huOng dn nAm 
2030; Nghj quyt 03/2016/NQ-HDND, ngày 13/7/2016 cilia Hi dOng nbân dan 
tinh; Quyt djnh so 307/QD-UBND ngày 15/9/2016 v phê duyt D an xay 
dirng nhà van boa thôn, bàn, t dan phô gAn v&i san the thao và khuôn vien giai 
doan 20 16-2025 tnen dja bàn tinh Tuyên Quang; 

- Tiêp tic tniên khai xay drng Tnung tam VAn boa, Tnuyn thông và The 
thao cap huyn, dam bào co sO vt cht d boat dng. Tip tiic buy dng càc 
ngun 1irc xà hi boa, ngun Chuong trInh xây dirng nOng thOn mOi d dâu 
tu xây dirng m&i, silia chOa, nâng cap Trung tam VAn hOa - Th thao xã, 
phuOng, thj tnn; Nba van boa - Khu th thao thOn, bàn, th dan ph theo 
phuong cham "N/ian dan lam, Nhà nzthc hO ti-c/' dam bào theo quy chun cilia 
B VAn bOa, Th thao và Du ljch. 
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- Xây dimg Quy ch quân 1, nâng cao cht hrqng boat  dng nhà van hóa 
xã, phu'?mg, thj trn; nhà van boa thôn, bàn, th dan phô; thung xuyên theo dôi, 
kim tra thirc trng quân 1,2, khai thác và hiu qua hoat dng cüa h thng nhà 
van hoá các cp. 

- Chü tr9ng dào tao,  bôi duOlTig và nâng cao trInh d di ngü can b lam 
cong tác van hóa - th thao a co sa. Hang näm, xây dirng k hoach t chirc tp 
hun, bi duOng, nâng cao chuyên mOn, nghip v11 cho can b lam cong tác van 
hoá - xA hi và chü nhim các nba van boa xã, phuông, thj trn; phu trách nba 
van hóa thôn, bàn, t dan phô. 

- Co ca ch, chInh sách quan tam du tu h thng thit ch van hóa, th 
thao tr tinh dn Co sâ, nht là di vâi h thng thit ch van hóa, th thao trong 
các khu cOng nghip. 

- Tang ci.thng buy dng các nguôn vOn cüa các doanh nghip trong và 
ngoài nithc dóng trên da bàn tinh d du tu xây dirng các thit ch van hóa, th 
thao a các khu cong nghip, dáp irng nhu cu van boa tinh thn cüa cong nhan. 

2. Dê xut, kin ngh 
Di vó'i B?3  Van hóa, The thao và Du Ijc/z: 
- Xem xét h trq kinh phi xây dmg Trung tam Van hóa tinh; Trung tam 

Van boa, Truyên thông và Th thao các huyn, thành ph trên dja bàn tinh 
Tuyên Quang ('dc biçt là 02 huyçn vIing cao Na Hang, Lam BInh hiên dang th 
dyng nhà tgm, chtra có try so' dé hogt dç5ng. Huyn dã cO quy hoqch qu9 dat tuy 
nhiên chtca có kinh phi dé xáy dy'ng,). 

- Quan tam diêu phôi Chucmg trInh mic tiêu phát triên van boa giai don 
2016 — 2020 ho trçY trang thit b cho Trung tam Van hóa tinh; Trung tam Van 
boa, Truyn thông và Th thao huyn vüng sâu, vüng xa cüa tinh. 

D6i vói Uj ban nhân dan lmnh: 
Tip t1ic du tu xây drng nhà van hóa, san the thao xA; nba van hóa thOn, 

ban, t dan ph gn vôi san th thao và khuôn viên dam bâo theo quy chutn cüa 
B Van hóa, Th thao và Du ljch; h trg cap trang thiêt bj hoat dng cho h 
thng nba van boa thôn, bàn, t dan ph theo Chuong trInh mijc tiêu quc gia 
xây di.xng nông thôn mai cüa tinh. 

sa Van boa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang trân tr9ng báo cáo. 

Noi nhân: 
- Cue Van hóa co' so' (Bô VHTT&DL) (B/c); 
- UBND tinh (b/c); 
-LãnhdtoSâ; 
- Luu VT; NSVH&GD (Th). 
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Tinh, 
thành ph6 trrc 

thuôc Trung 
u'ong 

T 

7 10 11 12 

Ngành 
khác 

Cong an 

Bku 1: H thong thlért  cI, van hóa, th thao ccsê tIzu5c ngànlz van hóa, th thao và du ljch quán 1j và ngoài cong icip 

Cap huyn 

So hiqng 
&m j krcmg Trung tam 
hành

rung tam VAn hóa- 

chinh
VAn hóa- 

s6 krcmg 
Trung tAm 
VAn hóa-
Th thao 
dat chun 

Thôn,Iàng, bàn, 
p,tôdânph 

So hrcrng S krcrng 
So1ircng 

donvi Nhavan I  
Nhavan 

hanh hoa-Khu 
hoa-Khu 

chinh the thao 
the thao 

dat chuan 

Ngoài 
cong  Ip  

s6 lircing 
thit ch 
vAn hOa, 
th thao 

Cap xA 

Th thao 
dat chun 

Th thao 

Cap tinh 

So krçvng S liicing 
Trung tam 
VAn hóa 
Va twYng 

di.wng 

13 14 4 6 

- Quyt djnh s 525/QD-UBND ngày 
3 1/12/2012 cüa UBND tinh ph duyt 
Quy hoach tang th phát trin sij nghip 
th dic, th thao tinh Tuyên Quang dn 
nAm 2015, dinh hixàng dn nAm 2020 
- Quyt djnh s6 526/QD-UBND ngày 

31/12/2012cüa UBND tinh phé duyt 
Quy hoch tng th phát trin sir nghip 
vAn hOa tinh Tuyën Quang dn nAm 2020 

3 7 7 2 138 127 51 1.739 1.640 1.139 0 Tuyên Quang 

s6 Iixcmg 
So luang 

don vi 
Trung tAm 

hanh - 
Van hoa- 

chinh 
The thao 

UBND cp tinh dã ban hành 
Quy hoch h thng thit ch 

van hóa, the thao các cap 

7 3 4 5 6 8 2 

Tuyên Quang 

10 11 12 13 14 9 

1 1 

Cong doàn Doàn thanh niên 

SO Iu'ong 
• So Iuong 

thiet che 
So 1u0ng Nha van 

van hoa, 
khu che hOa cong 

the thao 
xuat, khu nhan 

dahoat 
cong . . thuoc tap 

dongtai 
nghiçp kCx doan, 

KCN
cong ty 

So IuQ'ng So luqng 
Cung, Nhà 

Nhà van hóa 
vAn hOa lao t1ng 
Iaodng cap 
cptinh huyn 

Trung S luçng SO IuQng So luçi'ng SO luqng So ILrqng 
tAm Cung, Nhã thit ch thit ch thit ch 
hoat Nhà van vAn bOa van hOa, vAn hOa, vAn hOa, 
t1ng hOa thiu thiu nhi I  the thao the thao the thao 
thanh, nhi cp cp trén dja trén da trên dja 

thiu nhi t'nh huyn bàn tinh bàn tinh bàn tinh 

Tnh, 
TI thành phô trijc 

thuc Trung Quy hoach thiêt chê van hóa, the thao 
uong KCX-KCN duqc phê duyt 

Biéu 2: H tháng tIzièt chi van hóa, t1u tlzao tIiuc các SO', ngành, ctoàn the 

Khu ch xuãt - Khu cong nghip 

BIEU THÔNG KE SO LI1U 

(Kern theo Báo cáo so 60/VHTTDL-BC ngày 2 6/3/2020 cáa S& Van hóa, Thea  thao và Du ljch tinh Tuyên Quang,) 
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