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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của HĐND 

thành phố về tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ xây mới, nâng cấp, mở rộng 

Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tam Điệp, 

giai đoạn 2016-2020” trong giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân thành phố về tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ xây mới, nâng cấp, mở rộng 

Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tam Điệp, giai đoạn 2016-

2020” trong giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39), UBND 

thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ xây mới, nâng cấp, 

mở rộng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tam Điệp,  giai 

đoạn 2016-2020” trong giai đoạn 2021-2025 nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ sinh 

hoạt cộng đồng cho Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế 

văn hóa ở cơ sở, đảm bảo cho các khu dân cư đạt được các tiêu chí nông thôn mới 

kiểu mẫu, khu đô thị văn minh. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng lộ trình, đảm bảo tiết kiệm, thiết 

thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 

39 tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

số 39, tạo điều kiện cho các thôn, tổ dân phố xây dựng, nâng cấp và mở rộng  

Nhà văn hóa trong giai đoạn 2021-2025. 

2. Phương án thực hiện 

- Đối tượng hỗ trợ: 40 nhà văn hóa có tên trong Nghị quyết số 39; trong đó 

xây mới 22, cải tạo, nâng cấp, mở rộng 18 (Có biểu chi tiết số 01, 02 kèm theo). 

- Dự kiến kinh phí hỗ trợ  

+ Tổng kinh phí thực hiện dự kiến: 6.653.000.000 đồng (Sáu tỷ, sáu trăm 

năm mươi ba triệu đồng). 

+ Nguồn kinh phí: bố trí trong kế hoạch, dự toán ngân sách thành phố từ 

năm 2022 đến năm 2025 (Năm 2022 dự kiến 4.785 triệu đồng; năm 2023 dự kiến 

1.393 triệu đồng; năm 2024 dự kiến 475 triệu đồng). 



3. Quy trình thực hiện 

- UBND xã, phường chỉ đạo các thôn, tổ dân phố tổ chức lập hồ sơ đầu tư dự 

án. Hồ sơ gồm có: Nghị quyết của chi bộ đảng; biên bản họp đại diện các hộ dân 

hoặc biên bản họp Ban công tác Mặt trận khu dân cư; hồ sơ đất đai nhà văn hóa, dự 

toán kinh phí, thiết kế xây dựng, danh sách Ban giám sát đầu tư cộng đồng. 

- UBND các xã, phường hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình trình UBND thành phố. 

- Cơ quan chuyên môn thành phố thẩm định báo cáo UBND thành phố xem 

xét phê duyệt kết quả thẩm định, phê duyệt hỗ trợ theo giá trị được nghiệm thu 

quyết toán. 

4. Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 39.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch; cụ thể hóa 

vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Chỉ đạo các 

thôn, tổ dân phố đã được phê duyệt thực hiện nghiêm túc Kế hoạch. 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thành phố hướng dẫn các thôn, tổ 

dân phố thiết lập hồ sơ, quy trình thực hiện; đôn đốc, giám sát thi công đảm bảo 

quy định, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các 

thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. 

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua 

phòng Văn hóa và Thông tin) theo quy định. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, 

phường tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 39.  

- Tham mưu thành lập tổ thẩm định, thẩm định hồ sơ theo quy định. 

- Định kỳ hằng năm báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai thực hiện 

Kế hoạch theo quy định. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Rà soát, cập nhật quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đối với các 

nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan và UBND các xã, 

phường thẩm định, xác định hiện trạng sử dụng đất xây dựng nhà văn hóa các thôn, 

tổ dân phố; hướng dẫn UBND các xã, phường hoàn chỉnh hồ sơ đất đai của các nhà 

văn hóa thôn, tổ dân phố (nếu có) báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 



4. Phòng Quản lý đô thị 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định hồ sơ 

dự toán, thiết kế theo quy định.  

- Cử cán bộ, công chức phụ trách địa bàn phối hợp với UBND các xã, phường 

trong quá trình tổ chức thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, 

công tác nghiệm thu chất lượng công trình theo quy định của pháp luật hiện hành. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 

số 39 theo lộ trình đã đề ra. 

- Phối hợp với UBND các xã, phường hướng dẫn các thôn, tổ dân phố hoàn 

thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán công trình; phối hợp tham gia thẩm định, 

nghiệm thu, cấp hỗ trợ kinh phí đảm bảo kịp thời, đúng các quy định của pháp luật.  

- Hướng dẫn các xã, phường thủ tục đấu giá giá trị quyền sử dụng đất và tài 

sản trên đất nhà văn hóa khu dân cư tại vị trí cũ sau khi đã hoàn thành việc xây 

dựng nhà văn hóa ở vị trí đất mới (nếu có) đảm bảo đúng quy định của Luật đất 

đai, Luật quản lý tài sản công và các quy định có liên quan để tạo nguồn xây dựng 

nâng cấp nhà văn thôn, tổ dân phố mới. 

6. Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh thành phố 

- Tăng cường tuyên truyền về vị trí, vai trò của các thiết chế văn hoá, thể 

thao cơ sở; ý nghĩa của việc xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đối với công 

tác xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. 

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự phản ánh kết quả triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 39; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp có nhiều thành tích đóng góp xây dựng nhà văn hóa khu dân cư.  

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội thành phố: Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức thành 

viên, đoàn viên, hội viên các cấp hội và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia và 

giám sát việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thành phố tạo sự đồng thuận cao 

trong Nhân dân./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành uỷ;                 (để b/c) 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;  

- MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các 

cơ quan, đơn vị thành phố có liên quan; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
Vũ Đình Chiến 
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