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NGHỊ QUYẾT 
Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động  

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã;  
Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre 
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Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 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 Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học 
tập cộng đồng; 

Căn cứ Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các 
thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”;  

Xét Tờ trình số 5255/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt 
động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa – 
Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh 
tế - ngân sách và Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh:  

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao và Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp 
xã); Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 



 

 

2. Đối tượng áp dụng:  

a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã; 

b) Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố; 

c) Ủy ban nhân dân các cấp; 

d) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và hoạt động của Trung 
tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao 
ấp, khu phố. 

Điều 2. Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 
Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố 

1. Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học 
tập cộng đồng cấp xã: 15 triệu đồng/năm. 

2. Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, khu 
phố: 5 triệu đồng/năm. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Ngân sách tỉnh đảm bảo hỗ trợ hoạt động hàng năm. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Khóa IX Kỳ họp thứ 9 
thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 
2018./.                       

           
CHỦ TỊCH 

 

Võ Thành Hạo 

 


	                



