UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2919/SVHTTDL-QLVHGĐ
V/v đăng ký trang thiết bị hoạt động cho
Nhà Văn hóa các xã nông thôn mới
năm 2021.

Bình Thuận, ngày 26 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn xã huyện Phú Quý.
Căn cứ Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của
UBND tỉnh về việc phân khai kinh phí thường xuyên Trung ương hỗ trợ thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021;
Nhằm hỗ trợ hoàn thiện hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà
Văn hóa thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp trang thiết bị phục vụ
hoạt động chuyên môn của thiết chế văn hóa, thể thao cho các xã nông thôn mới
trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề
nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Văn xã các huyện lựa chọn và đăng ký
nhu cầu các các xã đang xây dựng nông thôn mới của địa phương mình theo
phân bổ như sau:
1. Loa kéo di động: 26 thôn, gồm:
- Huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Đức
Linh, Tánh Linh: Mỗi địa phương chọn 03 thôn.
- Huyện Hàm Tân, Phú Quý, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết: Mỗi địa
phương chọn 02 thôn.
2. Phông màn sân khấu Nhà Văn hóa thôn
Ưu tiên cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021, gồm: Xã
Bình An huyện Bắc Bình, xã Gia An huyện Tánh Linh và xã Tân Thắng huyện
Hàm Tân (đo khích thước sân khấu (cao x rộng) của từng Nhà Văn hóa).
3. Bộ dung cụ tập luyện thể thao cho Nhà Văn hóa xã:
Ưu tiên cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021 và xã nông
thôn mới nâng cao gồm: Xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc, xã Hàm Thạnh
huyện Hàm Thuận Nam và xã Nam Chính huyện Đức Linh (chuẩn bị mặt bằng
nhận và bố trí nơi lắp đặt).
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4. Thay thế, sửa chữa bảng tên Nhà Văn hóa thôn: 40 thôn, mỗi địa
phương (trừ huyện Phú Quý và thành phố Phan Thiết) khảo sát và đăng ký 05
thôn chưa có hoặc bảng tên Nhà Văn hóa đã cũ, rách, sai tên…
Nội dung đăng ký gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày
01/12/2021, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ mail:
vanlt@svhttdl.binhthuan.gov.vn để kịp thời tổng hợp và tiến hành các thủ tục
trang bị./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu VT, QLVHGĐ. Đức

Võ Thành Huy

