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BÁO CÁO 

Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư 

xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

(gửi kèm theo dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng 

 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ) 

 

Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu xây dựng các 

văn bản chuẩn bị cho việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 

đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ 

thể: 

Quyết định số 39/QĐ-SVHTTDL ngày 07/3/2022 về việc thành lập Tổ 

soạn thảo xây dựng Nghị quyết hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ 

soạn thảo Nghị quyết nêu trên. 

Công văn số 228/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 16/3/2022 gửi Sở Tư Pháp 

về việc gửi hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp thường 

lệ tháng 7/2022. 

Ngày 22/3/2022, Sở VHTTDL đã tổ chức cuộc họp các thành viên  trong 

Tổ soạn thảo xây dựng Nghị quyết để thống nhất các nội dung dự thảo gồm: 

Phân công nhiệm vụ, lộ trình thực hiện; trao đổi, đề xuất phương án, thống nhất 

các nội dung để xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn 

hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sau cuộc họp, Sở VHTTDL đã 

ban hành Công văn số 252/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 22/3/2022 về việc tiếp 

tục cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đầu tư xây 

dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh gửi UBND các huyện, thành 

phố; rà soát, phân loại, tổng hợp các xóm, tổ dân phố để phân loại đối tượng hỗ 

trợ kinh phí đầu tư từ các nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). 

 Ngày 14/4/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã mời các Sở: Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu Tư; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh họp bàn phương án để thống nhất 

nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; xây dựng dự 

thảo “Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

tại kỳ họp tháng 7/2022.  

1. Nhu cầu xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa (số liệu cập nhật 

tháng 4/2022). 
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Theo số liệu báo cáo đề xuất nhu cầu của UBND các huyện, thành phố, có 

tổng số 1.023 xóm, tổ dân phố có nhu cầu xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa 

nhà văn hóa, trong đó: 605 xóm, tổ dân phố có nhu cầu xây dựng mới nhà văn 

hóa; 418 xóm, tổ dân phố có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa. 

2. Dự kiến tổng kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa: 

124.805.590.000đ. 

- Dự kiến nguồn kinh phí đã xác định: 60.555.865.000đ, trong đó: 

+ Dự kiến 27.255.865.000đ: Kinh phí từ Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 hỗ trợ 70% vốn đầu tư xây mới, cải tạo sửa 

chữa 50 xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ 236 xóm. (Dự thảo Nghị 

quyết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

đang xin ý kiến, dự kiến ban hành trong tháng 5/2022). 

+ Dự kiến 33.300.000.000đ: Kinh phí từ Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 

hỗ trợ xây dựng, cải tạo, sửa chữa 111 nhà văn hóa (300.000.000đ/01 nhà văn hóa). 

- Dự kiến nguồn kinh phí chưa xác định: 64.249.725.000đ (dự kiến từ 

nguồn Dự án 4 Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; 

kinh phí tăng thu ngân sách của tỉnh, huyện, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác).   

3. Phương án hỗ trợ theo phân loại xóm, tổ dân phố loại 1, loại 2, loại 3. 

Ưu tiên hỗ trợ những xóm loại 3  

- Phân loại xóm, tổ dân phố loại 1, loại 2, loại 3 căn cứ theo Quyết định số 

38/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy 

định tiêu chí phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Trường hợp 

bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 

19/8/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng thì thực hiện theo Quyết định mới). 

- Đối với xóm có số lượng người dân ít thì mức hỗ trợ kinh phí hỗ trợ xây 

dựng nhà văn hóa cao hơn nhằm đảm bảo các xóm ít dân thì mức đóng góp 

tương đồng với các xóm đông dân cư, tạo sự công bằng trong xã hội. 

- Mức hỗ trợ tính theo suất vốn đầu tư công trình dân dụng nhà riêng lẻ 

mã 11120.01 Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn mỗi mét vuông tương 

ứng 1.820.000 đồng căn cứ theo Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 về 

ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng công trình 

năm 2020 (Trường hợp bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 65/QĐ-

BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng thì thực hiện theo Quyết định mới). 

3.1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 605 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố: 

- Đối với xóm, tổ dân phố loại 1: Hỗ trợ 60% kinh phí xây dựng công 

trình dân dụng/m2. 
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- Đối với xóm, tổ dân phố loại 2: Hỗ trợ 70% kinh phí xây dựng công 

trình dân dụng/m2. 

- Đối với xóm, tổ dân phố loại 3: Hỗ trợ 80% kinh phí xây dựng công 

trình dân dụng/m2. 

3.2. Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa 418 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố: Hỗ trợ 

50% của mức hỗ trợ xây dựng mới của xóm, tổ dân phố loại 1, loại 2, loại 3. 

4. Giải trình mức hỗ trợ kinh phí:  

4.1. Kinh phí hỗ trợ xây dựng mới nhà văn hóa xóm, tổ dân phố (605 

NVH): 

TT Phân loại Xóm,TDP Tổng số xóm Mức hỗ trợ Kinh phí 

1 Loại 1 52 60% 9.444.708.000 

2 Loại 2 188 70% 28.156.492.000 

3 Loại 3 365 80% 54.040.896.000 

91.642.096.000 

- Đối với xóm, tổ dân phố loại 1: Hỗ trợ 60% mức kinh phí xây dựng 

công trình dân dụng/m2. 

Ví dụ: Xây dựng 01 nhà văn hóa 100 m2 x 1.820.000đ = 182.000.000đ/m2 

(trong đó: dự kiến Nhà nước hỗ trợ 109.200.000đ, số còn lại 72.800.000đ: do 

nhân dân đóng góp và xã hội hóa ). 

- Đối với xóm, tổ dân phố loại 2: Hỗ trợ 70% mức kinh phí xây dựng 

công trình dân dụng/m2. 

Ví dụ: Xây dựng 01 nhà văn hóa 100 m2 x 1.820.000đ = 182.000.000đ/m2 

(trong đó: dự kiến Nhà nước hỗ trợ 127.400.000đ, số còn lại 54.600.000đ: do 

nhân dân đóng góp và xã hội hóa). 

- Đối với xóm, tổ dân phố loại 3: Hỗ trợ 80% mức kinh phí xây dựng 

công trình dân dụng/m2 . 

Ví dụ: Xây dựng 01 nhà văn hóa 100m2 x 1.820.000đ/m2 = 182.000.000đ. 

(trong đó: dự kiến Nhà nước hỗ trợ 145.600.000đ, còn lại 36.400.000đ: do nhân 

dân đóng góp và xã hội hóa). 

4.2. Giải trình kinh phí hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa xóm, tổ 

dân phố (418 NVH): Hỗ trợ 50% của mức hỗ trợ xây dựng mới của xóm, tổ dân 

phố loại 1, loại 2, loại 3. 

TT Phân loại Xóm,TDP Tổng số xóm Mức hỗ trợ Kinh phí 
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1 Loại 1 51 30%/60% 4.625.166.000 

2 Loại 2 121 35%/70% 9.901.528.000 

3 Loại 3 246 40%/80% 18.709.600.000 

33.163.494.000 

- Đối với xóm, tổ dân phố loại 1: Hỗ trợ 50% mức hỗ trợ xây dựng mới 

nhà văn hóa xóm, tổ dân phố loại 1 = 54.600.000đ/ nhà. 

- Đối với xóm, tổ dân phố loại 2: Hỗ trợ 50% mức hỗ trợ xây dựng mới 

nhà văn hóa xóm, tổ dân phố loại 2 = 63.700.000đ/ nhà. 

- Đối với xóm, tổ dân phố loại 3: Hỗ trợ 50% mức hỗ trợ xây dựng mới 

nhà văn hóa xóm, tổ dân phố loại 3 = 72.800.000đ/nhà. 

* Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa: 

91.642.096.000 + 33.163.494.000đ = 124.805.590.000đ. (Một trăm hai mươi tư 

tỷ, tám trăm linh năm triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng). 

5. Đề xuất, kiến nghị 

 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố ưu tiên các 

nguồn lực kinh phí để đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố. Đặc biệt là 

nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Dự án 4 Đầu tư cơ sở 

hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi) ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Trên đây là Báo cáo dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà 

văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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