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Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, các ngành liên quan; 

                

Thực hiện công văn số 2535/SVHTTDL-VPTT ngày 30/7/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây 

dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa 

trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với những nội dung sau: 

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN. 

Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.  

Công văn số 3224/BVHTTDL-VHCS ngày 23/7/2018 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã 

nông thôn mới kiểu mẫu.  

II. NỘI DUNG TIÊU CHÍ. 

1. Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên 

số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia: Mỗi xã có thể lựa chọn mô hình 

văn hóa, thể thao, nghệ thuật truyền thống đặc thù phù hợp với vùng, miền, dân tộc 

để thu hút người dân tham gia sinh hoạt, giao lưu.  

2. Mỗi thôn, bản có ít nhất 01 đội hoặc câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt 

động thường xuyên, hiệu quả: Mỗi thôn, bản lựa chọn đội hoặc câu lạc bộ văn hóa 

- văn nghệ, văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian độc đáo, các loại hình câu lạc 

bộ văn hóa nghệ thuật… để thu hút người dân tham gia, hoạt động thường xuyên 

để phát huy hiệu quả.  

III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ. 

1. Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở 

lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia.  

1.1. Hướng dẫn thực hiện: 

- Địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế của xã để lựa chọn mô hình hoạt 

động văn hóa, thể thao, nghệ thuật truyền thống tiêu biểu, độc đáo, đặc thù phù hợp 

với vùng, miền, dân tộc, được đông đảo người dân thường trú trên địa bàn xã tham 

gia giao lưu và sinh hoạt thường xuyên (gọi tắt là mô hình).  



- Đặt tên gọi cụ thể cho mô hình đã lựa chọn.  

- Tổ chức họp lấy ý kiến thống nhất của người dân; đề nghị UBND cấp 

huyện ra quyết định công nhận mô hình.  

- Xây dựng quy chế hoạt động của mô hình. Yêu cầu hoạt động phải được 

diễn ra thường xuyên, trong đó quy định cụ thể về thời gian và địa điểm sinh hoạt 

để người dân biết và tham gia.  

- Lập danh sách theo dõi người dân tham gia mô hình.  

- Lập hình ảnh chứng minh mô hình có đủ số người dân tham gia theo quy 

định (quay phim hoặc chụp hình tùy theo điều kiện của địa phương, hình ảnh phải 

đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chí).  

1.2. Hồ sơ chứng minh: 

- Quyết định công nhận tiêu chí do UBND cấp huyện ban hành.  

- Quyết định của UBND huyện công nhận mô hình hoạt động văn hóa, thể 

thao tiêu biểu của xã.  

- Quy chế hoạt động mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu của xã.  

- Danh sách người dân thường trú trên địa bàn xã đăng ký tham gia mô hình 

hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, có xác nhận của địa phương (đạt từ 60% trở 

lên trong tổng số hộ dân thường trú trên địa bàn xã).  

- Video hoặc hình ảnh chứng minh (ảnh màu).  

- Biên bản họp lấy ý kiến người dân đối với mô hình.  

- Phiếu lấy ý kiến người dân về hiệu quả hoạt động của mô hình (đạt từ 60% 

trở lên trong tổng số hộ dân thường trú trên địa bàn xã).  

- Các văn bản, kế hoạch, báo cáo và các hồ sơ có liên quan.  

2. Mỗi thôn, bản có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ 

hoạt động thường xuyên, hiệu quả (Đạt).  

21.. Hướng dẫn thực hiện: 

- Địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế của từng thôn, bản để lựa chọn 01 

đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian 

độc đáo, các loại hình câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật… thu hút đông đảo người dân 

tham gia, hoạt động thường xuyên để phát huy hiệu quả.  

- Tổ chức họp lấy ý kiến thống nhất của người dân đối với đội hoặc câu lạc 

bộ văn hóa - văn nghệ, văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian độc đáo, các loại 

hình câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật…; UBND xã ra quyết định công nhận.  

- Xây dựng quy chế hoạt động của đội hoặc câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, 

văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian độc đáo, các loại hình câu lạc bộ văn hóa 

nghệ thuật… Hoạt động phải được diễn ra thường xuyên, cần quy định thời gian, 

địa điểm hoạt động cụ thể và thông báo cho người dân biết để tham gia.  



- Lập hình ảnh chứng minh (quay phim hoặc chụp hình, tùy theo điều kiện 

địa phương, hình ảnh chứng minh phải đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chí).  

2.2. Hồ sơ chứng minh: 

- Quyết định công nhận của UBND xã đối với đội hoặc câu lạc bộ văn hóa - 

văn nghệ, văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian độc đáo, các loại hình câu lạc bộ 

văn hóa nghệ thuật… của từng thôn, bản.  

- Quy chế hoạt động của đội hoặc câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ…  

- Biên bản họp lấy ý kiến người dân của thôn, bản đối với việc lựa chọn đội 

hoặc câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ.  

- Video hoặc hình ảnh chứng minh các hoạt động (ảnh màu)  

- Các văn bản, kế hoạch, báo cáo và các hồ sơ có liên quan.  

IV. ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH. 

1. Các địa phương chuẩn bị hồ sơ tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông 

thôn mới kiểu mẫu (các biểu mẫu kèm theo hồ sơ thực hiện theo Công văn số 

2587/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 07/9/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 03 và 12 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020), gửi UBND cấp huyện đánh 

giá, thẩm tra, nếu đạt thì đề nghị về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định 

tiêu chí.  

2. Trên cơ sở xem xét kết quả triển khai thực hiện tại địa phương. Văn 

Phòng điều phối NTM huyện trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành 

thẩm định tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch của 

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh.  

Trên đây là hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông 

thôn mới kiểu mẫu của UBND huyện, đề nghị UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, 

các ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- TT HU; HĐND; UBND huyện;    Để B/c 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Website huyện; 

- Lưu VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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