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Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thể dục, Thể thao ngày 29/11/2006; Luật Sửa đổi một số 

điều Luật Thể dục, Thể thao ngày 14/6/2018; 

Căn cứ Luật Thư viện ngày 21/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về 

đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; 

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định quy chế mẫu hoạt động của 

Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã; 

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách 

khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 

nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, 

ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 

của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vềxây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 

Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể 

thao quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết điṇh số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2015 của Bô ̣Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyêṭ Đề án Nâng cao hiêụ quả hoaṭ đôṇg các 
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thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND, ngày 14/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh  tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn 

đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 47/TTr-SVHTTDL ngày 31/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án phát triển hệ thống 

thiết chế Văn hóa, Thể thao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

Điều 2.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

KGVX, THNC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NNK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
 

 

 

 
 

 


		2021-04-14T07:52:32+0700


		2021-04-14T15:29:24+0700


		2021-04-14T15:29:24+0700


		2021-04-14T15:29:24+0700




