
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGỌC LIÊN

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 36 /QĐ-UBND Ngọc Liên ngày  09  tháng  03năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt Quy chế hoạt động Nhà văn hóa – khu thể thao

Thôn Bình Phiên , xã Ngọc Liên

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIÊN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL, ngày 08 tháng 3 năm 2011 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và 
tiêu chí của Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn.

Xét đề nghị của Ông Nguyễn Văn Vững – Trưởng thôn Bình Phiên

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy chế hoạt động Nhà văn hóa – khu thể thao thôn Bình 
Phiên, xã Ngọc Liên với nội dung như sau:

(Có Quy chế kèm theo)
Điều 2. Quy chế này áp dụng đối với Ban chủ nhiệm, các tổ chức, cá nhân và 

mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thôn khi tham gia sinh hoạt, sử dụng công trình 
Nhà văn hóa – khu thể thao thôn Bình Phiên.

Điều 3. Công chức Văn phòng HĐND-UBND xã, Công chức Văn hóa hóa – 
xã hội xã, Trưởng thôn Bình Phiên và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c);
- Phòng VH&TT huyện (B/c);
- Trung tâm VH-TT huyện (B/c);
- TT Đảng ủy, HĐND xã (B/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN N HÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

                                                                                                       

                                                                                                  
Phạm Công Hậu



QUY CHẾ
Tổ chức, hoạt động của Nhà văn hóa – Khu thể thao 

thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên
(Ban hành kèm theo Quyết định số.. .../QĐ-UBND ngày 09/03/2023 của UBND xã)

Chương 1. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

1. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này áp dụng tại Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn Bình Phiên thuộc xã 
Ngọc Liên  huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương.

         2. Đối tượng phục vụ
          Đối tượng phục vụ của Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn nhân dân trên địa bàn 
thôn và các tổ chức, cá nhân liên quan khác có tham gia sinh hoạt, sử dụng các công 
trình văn hóa, thể thao của thôn.

Chương II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Nhà văn hóa (Nhà Văn hóa - Khu thể thao) thôn có chức năng tuyên truyền, 
phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; Phổ 
biến các kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sông, nếp sống 
văn hóa lành mạnh trên địa bàn thôn. Là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân và là nơi tổ 
chức hội họp, học tập cộng đồng của thôn.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động ngắn hạn, dài hạn trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, 
sản xuất và đời sống của nhân dân ở thôn, bản.

-  Tổ chức các hoạt động văn nghệ; thể dục, thể thao quần chúng; các cuộc giao 
lưu, liên hoan, hội diễn văn nghệ; giao hữu, thi đấu các môn thể thao; duy trì hoạt 
động các loại hình Câu lạc bộ, nhóm sở thích; phát hiện bồi dưỡng năng khiếu văn 
hóa văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Phong trào “Gia 
đình văn hóa”, “Làng bản văn hóa”. Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội; Phong trào xây dựng nông thôn mới.



- Tổ chức các chương trình, lớp học nâng cao dân trí, tiếp nhận thông tin và 
hoạt động dịch vụ phục vụ nhân dân trên địa bàn thôn, bản.

- Tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các công trình kiến trúc, các 
thiết chế văn hóa - thể thao công cộng hiện có trên địa bàn thôn gồm: Công viên, sân 
vận động, điểm vui chơi trẻ em….

-  Tổ chức các cuộc hội họp của thôn.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo địa phương giao.

Chương III. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn do Trưởng thôn trực tiếp quản lý 
chung và do Ban chủ  nhiệm chịu trách nhiệm duy trì các mặt hoạt động. 

1. Danh sách Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn gồm các ông, 
bà có tên sau:

1 Ông Nguyễn Văn Vững     Trưởng thôn Chủ nhiệm
2 Ông Nguyễn Văn Tranh Trưởng BCT MT thôn Phó chủ nhiệm
3 Bà Phạm Thị Gá Chi hội trưởng chi Hội PN Uỷ viên
4 Bà Vũ Thị Ngát Chi hội trưởng chi Hội NCT Uỷ viên
5 Đỗ Xuân Tưởng Bí thư chi đoàn TN Uỷ viên
6 Ông Nguyễn Khánh Dương Chi hội trưởng chi hội CCB Ủy viên

2. Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm:

- Xây dựng nội quy, nội dung tổ chức hoạt động và thực hiện quản lý, bảo vệ 
tài sản, các trang thiết bị của Nhà Văn hóa – Khu hể thao thôn; quản lý, hướng dẫn 
khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao hiện có trên địa bàn thôn.

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm và thực hiện đầy đủ kịp thời 
chế độ báo cáo về UBND xã theo quy định.

- Thường xuyên duy trì mở cửa và tạo điều kiện thuận lợi cho các Câu lạc bộ, 
Đội văn nghệ quần chúng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đến tham gia sinh 
hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và khai thác thông tin, sách báo thư viện tại 
trụ sở Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn.

- Giúp Trưởng thôn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động Nhà văn hóa  - khu thể thao thôn. 
Có kế hoạch thu - chi tài chính rõ ràng, công khai; đồng thời đẩy mạnh XHH các hoạt 



động văn hóa, thể thao, chủ động tạo các nguồn thu hợp pháp theo quy định của Pháp 
luật. 

Chương IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

1. Cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn gồm có: Hội trường, hệ thống 
âm thanh, ánh sáng; khẩu hiệu, tượng Bác, phông màn trang trí và trang thiết bị hoạt 
động như bàn ghế, sách báo, các loại nhạc cụ và dụng cụ thể thao phù hợp với phong 
trào ở địa phương. Ngoài ra còn có các công trình, thiết chế thể thao như: Cầu lông, 
sân khấu ngoài trời.

2. Kinh phí hoạt động thường xuyên: 

- Chủ yếu huy động xã hội hóa nhân dân tự nguyện đóng góp. Tiến tới hàng 
năm do ngân sách nhà nước của địa phương hỗ trợ một phần.

- Ban chủ nhiệm Nhà Văn hóa – Khu thể thao thôn hoạt động theo nguyên tắc 
kiêm nhiệm, tự quản, tự trang trải từ nguồn kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ của ngân 
sách địa phương (nếu có).

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, đề nghị 
phản ánh kịp thời về UBND xã để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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