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QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, 

THỂ THAO CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020, ĐỊNH HƢỚNG ĐẾN NĂM 2030 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-

CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 204/TTr-BVHTTDL 

ngày 06 tháng 9 năm 2013, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai 

đoạn 2013-2020, định hƣớng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) với những nội dung 

chủ yếu sau: 

1. Đối tƣợng Quy hoạch 

a) Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ cộng đồng thuộc ngành Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quản lý, bao gồm: 

- Nhà Văn hóa - Khu Thể thao ở thôn và tƣơng đƣơng (sau đây gọi chung là thôn); 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở xã, phƣờng, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã); 



- Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở huyện, quận, thị trấn, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi 

tắt là cấp huyện); 

- Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh). 

b) Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, bao 

gồm: 

- Nhà Thiếu nhi cấp huyện; 

- Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi hoặc Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi cấp tỉnh. 

c) Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân viên chức, ngƣời lao động, bao 

gồm: 

- Nhà Văn hóa Lao động cấp huyện; 

- Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Lao động cấp tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở Khu chế xuất, Khu công nghiệp và trong các doanh nghiệp 

lớn; 

d) Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể và lực lƣợng vũ 

trang; các thiết chế văn hóa, thể thao đƣợc đầu tƣ bằng nguồn vốn xã hội hóa đƣợc quy định về 

nguyên tắc quản lý và định hƣớng phát triển chung tại Quy hoạch này. 

2. Quan điểm Quy hoạch 

a) Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm tổ chức các cơ sở hoạt động văn 

hóa, thể thao trên địa bàn dân cƣ, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hƣởng thụ văn hóa, thể thao của các 

tầng lớp nhân dân; đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị 

của Trung ƣơng và địa phƣơng; 

b) Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đồng bộ về cơ sở vật chất; trang thiết bị; 

tổ chức bộ máy, cán bộ; tổ chức các hoạt động; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân 

thƣờng xuyên đến sinh hoạt, hƣởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao và vui chơi giải trí; 

c) Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phải gắn với Quy hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội ở các địa phƣơng; phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch đô thị và khu dân cƣ; 

d) Nâng cao hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò quản lý nhà nƣớc của 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong việc xây dựng, phát triển hệ thống 

thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

3. Mục tiêu của Quy hoạch 



a) Mục tiêu chung: 

- Đến năm 2020, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đƣợc phát triển đồng bộ, từng bƣớc 

khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hƣởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân 

dân ở các vùng, miền, khu vực trong cả nƣớc; 

- Đến năm 2030, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phát triển đạt các tiêu chí quy định 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: 

- Ở thôn: 

70% số thôn (riêng ở khu vực miền núi là 50%) có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao, trong đó đƣợc 

đầu tƣ trang thiết bị và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động 

vui chơi giải trí cho trẻ em. 

- Cấp xã: 

80% số đơn vị hành chính xã (riêng ở khu vực miền núi là 60%) có Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao, trong đó đƣợc đầu tƣ trang thiết bị và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ 

chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em. 

Những địa phƣơng chƣa có đủ điều kiện để xây dựng tại mỗi đơn vị hành chính cấp xã một 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao, có thể xây dựng tại cụm xã (3 đến 5 xã) một Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao. 

- Cấp huyện: 

90% số đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 

30% số đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Thiếu nhi; 

10% số đơn vị hành chính cấp huyện có Nhà Văn hóa Lao động. 

- Cấp tỉnh: 

100% số đơn vị hành chính cấp tỉnh có Trung tâm Văn hóa; 

100% số đơn vị cấp tỉnh có Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi hoặc Trung tâm hoạt động Thanh 

Thiếu nhi; 

50% số đơn vị cấp tỉnh có Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Lao động; 

Xây dựng Trung tâm Văn hóa; Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi; Cung Văn hóa Lao động, Nhà 

Văn hóa Lao động cấp Quốc gia; Khu vui chơi giải trí hiện đại tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ 



Chí Minh, các địa phƣơng là trung tâm các vùng kinh tế trọng điểm và các đô thị loại I khác 

trong cả nƣớc. 

- Khu chế xuất, Khu công nghiệp: 

100% Khu công nghiệp, Khu chế xuất có quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, 

thể thao phục vụ công nhân, ngƣời lao động; 

Trong đó tối thiểu 30% Khu công nghiệp, Khu chế xuất đã hoạt động xây dựng đƣợc Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao phục vụ công nhân, ngƣời lao động. 

c) Định hƣớng đến năm 2030: 

- Thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản 

lý: Đạt tỷ lệ 100% ở các cấp hành chính; 

- Thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ thanh niên, thiếu niên và nhi đồng: Đạt tỷ lệ 50% số đơn vị 

hành chính cấp huyện có Nhà Thiếu nhi; 

- Thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân viên chức, ngƣời lao động: Đạt tỷ lệ 30% đơn vị 

hành chính cấp huyện, 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 50% Khu công nghiệp, Khu chế xuất có 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao. 

4. Nội dung của Quy hoạch 

a) Quy hoạch đất sử dụng: 

- Thiết chế văn hóa, thể thao ở thôn quy hoạch đất sử dụng cho khu vực Nhà Văn hóa (không kể 

diện tích các công trình thể thao quần chúng): 

Ở khu vực đồng bằng tối thiểu 300m
2
; 

Ở khu vực miền núi và khu vực thành phố, thị xã tối thiểu 200 m
2
. 

- Thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã (Trung tâm Văn hóa - Thể thao), quy hoạch đất sử dụng 

(không kể diện tích của các công trình thể thao quần chúng): 

Ở khu vực đồng bằng tối thiểu 500m
2
; 

Ở khu vực miền núi và khu vực thành phố, thị xã tối thiểu 300 m
2
. 

- Thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện (Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Thiếu nhi, Nhà Văn 

hóa lao động), quy hoạch đất sử dụng tối thiểu 2.500m
2
, không kể diện tích của các công trình 

thể thao quần chúng; 



- Thiết chế văn hóa cấp tỉnh (Trung tâm Văn hóa; Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm 

hoạt động Thanh Thiếu nhi; Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Lao động), quy hoạch đất sử 

dụng tối thiểu 5.000m
2
. Diện tích đất các công trình thể dục, thể thao thực hiện theo quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia; 

- Quy hoạch đất sử dụng xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao trong các Khu công nghiệp, 

Khu chế xuất tối thiểu là 1.000 m
2
; 

- Đối với các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí đƣợc đầu tƣ xây dựng bằng nguồn 

vốn xã hội hóa, Nhà nƣớc đáp ứng nhu cầu sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành về 

việc thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. 

b) Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật: 

- Các công trình văn hóa, thể thao cơ sở đƣợc xây dựng ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt 

của nhân dân; kiến trúc hiện đại, bền vững phù hợp với đặc trƣng văn hóa vùng, miền, dân tộc; 

- Quy mô xây dựng tƣơng xứng với sự phát triển về kinh tế, xã hội của địa phƣơng; 

- Bảo đảm trang thiết bị chuyên dùng đồng bộ, phù hợp và đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt 

động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí. 

c) Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực: 

- Trình độ đạt chuẩn của đội ngũ cán bộ: 

Ở thôn: 100% cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Nhà Văn hóa - Khu Thể thao đƣợc tập huấn về 

chuyên môn, nghiệp vụ; 

Cấp xã: 20% cán bộ quản lý và nghiệp vụ đạt trình độ đại học, cao đẳng; 80% đạt trình độ trung 

cấp về chuyên môn nghiệp vụ; 

Cấp huyện: 50% số cán bộ quản lý và nghiệp vụ đạt trình độ đại học, cao đẳng; 50% đạt trình độ 

trung cấp về chuyên môn nghiệp vụ; 

Cấp tỉnh: 70% số cán bộ quản lý và nghiệp vụ đạt trình độ đại học, cao đẳng trở lên về chuyên 

môn nghiệp vụ, số còn lại đạt trình độ trung cấp; 

- Chuyên ngành đào tạo: 

Các chuyên ngành đào tạo phù hợp và đáp ứng đƣợc các nội dung hoạt động của hệ thống thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở ở các cấp hành chính; 

d) Nguyên tắc, định hƣớng đối với thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc các Bộ, ngành, đoàn 

thể, lực lƣợng vũ trang và thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đƣợc đầu tƣ bằng nguồn vốn xã hội 

hóa 



- Các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể, lực lƣợng vũ trang khi tiến 

hành xây dựng phải phù hợp quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao; quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng đồng bộ, phù 

hợp yêu cầu phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ 

Các Bộ, ngành, đoàn thể trực tiếp quản lý và tổ chức hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể 

thao cơ sở trực thuộc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc và 

hƣớng dẫn nghiệp vụ đối với các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trực thuộc các Bộ, ngành, đoàn 

thể. 

- Các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đƣợc đầu tƣ bằng nguồn vốn xã hội hóa 

Nhà nƣớc khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tƣ xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao 

phục vụ nhân dân bao gồm các Nhà Văn hóa, Khu Vui chơi giải trí, các cơ sở thể dục, thể thao, 

thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao. Khuyến khích đầu tƣ vào các dịch vụ thể 

thao, văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí dành cho trẻ em; 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc đối với các thiết chế văn 

hóa, thể thao đƣợc đầu tƣ bằng hình thức xã hội hóa; đồng thời có trách nhiệm hƣớng dẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ, hƣớng dẫn viên cho các thiết chế này. 

5. Giải pháp thực hiện 

a) Nhóm giải pháp về kinh phí đầu tƣ xây dựng, kinh phí tổ chức hoạt động: 

- Đầu tƣ của Nhà nƣớc: 

Ngân sách Nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phƣơng tiện chuyên dùng, đào tạo 

cán bộ và đáp ứng một phần chi phí duy trì hoạt động đối với các Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện và cấp xã; các Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa 

Lao động; Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi. 

Đối với Nhà văn hóa - Khu thể thao ở thôn, ngân sách địa phƣơng hỗ trợ tùy theo khả năng. Với 

những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngân sách Nhà nƣớc hỗ trợ 100% 

kinh phí xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị và hỗ trợ một phần chi phí 

hoạt động. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ở cơ sở gắn với mở rộng dịch vụ 

và thị trƣờng: 

Huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức phi Chính 

phủ, các đoàn thể, nhân dân và tài trợ của các tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài để xây dựng và tổ 

chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đặc biệt là các Nhà Văn hóa - Khu Thể 

thao ở thôn, Khu vui chơi giải trí, Trung tâm Văn hóa - Thể thao trong các Khu công nghiệp, 

Khu chế xuất. 



Thu hút các thành phần kinh tế đầu tƣ kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí 

trong các thiết chế văn hóa, thể thao đã đƣợc Nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật. 

b) Nhóm giải pháp về quy hoạch, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ: 

- Nhà nƣớc quy hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ, đảm bảo chế độ, chính sách 

đối với cán bộ hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; 

- Củng cố, xây dựng và nâng cấp hệ thống các trƣờng văn hóa - nghệ thuật, các trƣờng năng 

khiếu thể thao. 

c) Nhóm giải pháp về quản lý nhà nƣớc: 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, quy chế đối với hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; 

- Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc, công tác tuyên truyền vận động của ngành Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

d) Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở: 

- Đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu của ngƣời dân; 

tăng cƣờng công tác hƣớng dẫn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp dƣới 

và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; 

- Đi sâu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm dân tộc, 

vùng, miền, các nhóm đối tƣợng ngƣời dân; thu hút ngƣời dân tham gia hoạt động; 

- Nâng cao hiệu quả các hội thi, hội diễn, các ngày hội văn hóa, thể thao; các hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục; xây dựng, phát triển hệ thống các câu lạc bộ văn hóa, thể thao cơ sở. 

6. Nguồn vốn thực hiện 

- Vốn từ ngân sách Trung ƣơng bố trí theo kế hoạch hằng năm. Nguồn ngân sách của các Bộ, 

ngành, đoàn thể, lực lƣợng vũ trang dành cho các hoạt động văn hóa, thể thao; 

- Vốn từ ngân sách địa phƣơng; 

- Đóng góp của nhân dân, các thành phần kinh tế, các đoàn thể, tài trợ của các tổ chức, cá nhân 

nƣớc ngoài; 

- Nguồn thu từ hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo quy định của Nhà nƣớc. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 



- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hƣớng dẫn tổ chức 

thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 

- 2020, định hƣớng đến năm 2030; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy 

hoạch tổng thể này; định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ tiến độ thực hiện và các vấn 

đề phát sinh. Hƣớng dẫn, kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí phát triển hệ thống thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở theo mục tiêu, kế hoạch của Bộ, ngành, địa phƣơng đã đƣợc phê duyệt. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Chủ trì và phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp dự toán ngân 

sách Trung ƣơng triển khai thực hiện Quy hoạch này, trình Chính phủ phê duyệt; 

- Đƣa các mục tiêu của Quy hoạch tổng thể này vào các chƣơng trình, kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của cả nƣớc, 5 năm và hằng năm; 

- Phối hợp với Bộ Tài chính cân đối vốn và ngân sách để thực hiện việc xây dựng và phát triển 

thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hƣớng đến năm 2030 theo Quy 

hoạch tổng thể này. 

3. Bộ Tài chính 

- Chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hƣớng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng, 

quyết toán nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện Quy hoạch tổng thể này trong từng giai đoạn; 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ bố trí ngân sách thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch 

tổng thể này; 

- Đề xuất cơ chế, chính sách huy động các nguồn kinh phí để xây dựng phát triển hệ thống thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở. Hƣớng dẫn các Bộ, ngành, địa phƣơng bố trí kinh phí để xây dựng 

hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao thuộc Bộ, ngành, địa phƣơng mình; 

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nƣớc và 

các quy định khác có liên quan. 

4. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

Chủ trì hƣớng dẫn các địa phƣơng xây dựng quy hoạch sử dụng đất, tạo thuận lợi cho việc quy 

hoạch quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở nhƣ mục tiêu Quy hoạch tổng thể 

này. 

5. Bộ Nội vụ 



Phối hợp với Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch hƣớng dẫn các địa phƣơng giải quyết đáp ứng các 

yêu cầu về tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự, chính sách, chế độ đối với đội ngũ cán bộ hoạt động 

trong hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

6. Bộ Xây dựng 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hƣớng dẫn thiết kế mẫu các loại hình 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp tỉnh, huyện, xã, thôn và thiết chế văn hóa, thể thao của các 

Bộ, ngành, đoàn thể phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và đặc điểm, phong tục tập quán của 

các vùng, miền. 

7. Các Bộ, ngành, Trung ƣơng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam và các đoàn thể khác có hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trực thuộc 

- Lập kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch này và xây dựng các dự án đầu tƣ phát triển hệ 

thống thiết chế văn hóa, thể thao thuộc Bộ, ngành, tổ chức mình quản lý theo từng giai đoạn; 

- Thực hiện chức năng quản lý và phối hợp với các cơ quan chuyên môn hƣớng dẫn về nghiệp vụ 

cho các thiết chế văn hóa, thể thao của Bộ, ngành, tổ chức. Xây dựng chƣơng trình và kế hoạch 

hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao thuộc quyền quản lý. 

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

- Tiến hành xây dựng Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của địa phƣơng mình 

phù hợp với Quy hoạch tổng thể này. Đƣa chƣơng trình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể 

thao cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội hằng năm của địa phƣơng để bố trí nguồn vốn; 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch ở địa phƣơng; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc Thủ tƣớng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy hoạch này ở địa 

phƣơng, định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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