
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 995 /SVHTTDL-XDNSVHGĐ Hà Tĩnh, ngày 05tháng 10 năm 2018 

V/v góp ý tiêu chí xã NTM nâng cao và 

xã NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Tĩnh 
 

 

            Kính gửi: Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 453/VPĐP-ĐPNV ngày 04/10/2018 của Văn 

phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh về việc đề nghị góp ý Dự thảo bộ tiêu 

chí xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Tĩnh, Sở VH,TT&DL có 

ý kiến như sau: 

1. Đối với tiêu chí xã NTM nâng cao (về lĩnh vực Văn hóa) 

Nhất trí với các nội dung tiêu chí trong Dự thảo, Sở VH,TT&DL đề nghị 

bổ sung thêm chỉ tiêu: Tỷ lệ thôn đạt Thôn văn hóa - 100% vào Mục 3.3. 

2. Đối với tiêu chí xã NTM kiểu mẫu (về lĩnh vực Văn hóa) 

Mục 2.3 - Văn hóa, chỉ tiêu thứ 2 đề nghị bổ sung thêm như sau:  

Mỗi thôn có ít nhất 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ và 01 câu lạc bộ 

thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả. 

Trên đây là góp ý của Sở VH,TT&DL về các Dự thảo tiêu chí xã NTM 

nâng cao và xã NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Tĩnh về lĩnh vực văn hóa. Trân trọng 

gửi đến Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để tổng hợp, chỉnh sửa./. 

 

  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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