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HƯỚNG DẪN 
Thực hiện tiêu chí về văn hóa, Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông  

thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, 

vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020 

 

Thực hiện Văn bản số 3792 /UBND-NL1 ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp 

dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang 

ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về lĩnh vực văn hóa như sau: 

1. Về Cơ sở vật chất văn hóa (Nhà văn hóa, khu thể thao thôn): Đạt 

chuẩn so với tiêu chí nông thôn mới cấp xã thực hiện tại thôn 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 35/HD-SVHTTDL ngày 10/3/2017 của sở 

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

xã nông thôn mới về lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2017-2020. 

2. Về Văn hóa: Thôn được công nhận danh hiệu "Thôn văn hoá" 

Thực hiện quy định công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa” theo Nghị định 

số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, 

“Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, UBND các xã thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Văn phòng điều phối NTM tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

 Nguyễn Văn Hạnh 
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