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V/v góp ý và hướng dẫn tiêu chí xã nông 

thôn mới kiểu mẫu 
 

 

            Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. 

 

Nhận được Công văn số 306/VPĐP-ĐPNV ngày 18/6/2018 của Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc đề nghị góp ý dự thảo và hướng 

dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch có ý kiến như sau: 

1. Góp ý Dự thảo Bộ tiêu chí 

Nhất trí như Dự thảo, không có ý kiến góp ý thêm. 

2. Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa, mục 2.3 

(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. 

Tùy điều kiện và đặc thù các xã lựa chọn xây dựng tối thiểu một mô hình 

về hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp. Mô hình thu hút đông đảo người dân 

tham gia, có hiệu quả thiết thực trở thành điển hình tiêu biểu. 

Gợi ý mô hình có thể hướng đến một trong các nhóm nội dung sau:  

- Bảo tồn văn hóa truyền thống của địa phương như: tổ chức lễ hội, các 

trò chơi dân gian, các giải thể thao truyền thống; 

- Tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng thường xuyên; 

- Xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện, bảo tàng truyền thống; 

- Tổ chức việc cưới, việc tang văn minh; 

- Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, dòng họ, trong 

cộng đồng dân cư; 

- Dịch vụ văn hóa, thể thao lành mạnh, khai thác hiệu quả các thiết chế 

văn hóa hiện có; 

Và các mô hình khác. 

(2) Mỗi thôn có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt 

động thường xuyên, hiệu quả. 

Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ có thể thuộc loại hình Dân ca nhằm 

truyền dạy và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của Hà Tĩnh hoặc các loại 

hình nghệ thuật khác nhằm phát triển tốt phong trào văn hóa văn nghệ ở địa 

phương. 



Câu lạc bộ do Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập, có ban chủ 

nhiệm và hội viên; có quy chế được phê duyệt, và cơ sở vật chất trang thiết bị 

đảm bảo hoạt động. UBND xã hướng dẫn, chỉ đạo nội dung, phương pháp tổ 

chức hoạt động của câu lạc bộ đảm bảo thường xuyên, hiệu quả. 

(3) Tỷ lệ người dân tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về văn hóa ứng xử 

≥ 70%. 

Xã tổ chức tập huấn về văn hóa ứng xử cho người dân. Chương trình đào 

tạo, tập huấn có thời lượng tối thiểu 150 phút. Một xã có thể tổ chức làm nhiều 

đợt, chọn thời điểm phù hợp, tránh khi sản xuất, thu hoạch mùa vụ và khi có 

các hoạt động tập trung khác. 

Tập huấn theo từng thôn hoặc liên kết nhiều thôn theo vùng nhưng phải 

đảm bảo chỗ ngồi trong hội trường. Chương trình tập huấn về văn hóa ứng xử 

cho người dân có thể lồng ghép vào các lớp tập huấn khác nhưng phải đảm 

bảo nội dung và thời lượng. 

(4) Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, có đặc thù riêng. 

Tùy vào đặc điểm văn hóa truyền thống có ở các địa phương, cấp ủy, 

chính quyền có sự chỉ đạo, tạo cơ chế quản lý, hỗ trợ để củng cố, bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa truyền thống đó. 

(5) Xã được công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới". 

Công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", thực hiện theo Quyết 

định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban 

hành Quy chế quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận 

“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 

Kính đề nghị Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp./. 

 

  Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

 Nguyễn Văn Hạnh 
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