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       Kính gửi:  Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 3759/SVHTTDL- XDNSVHGĐ ngày 19/8/2022 

của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc Hướng dẫn thực hiện 

tiêu chí số 3 về văn hóa, du lịch trong Bộ tiêu chí xã NTM Kiểu mẫu tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022-2025. 

UBND huyện Vĩnh Lộc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 3 về văn hóa, du 

lịch trong Bộ tiêu chí xã NTM Kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 

với nội dung như sau: 

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN  

- Luật Di sản văn hóa (năm 2001) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa (năm 2009) (Các điều: 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45); 

 - Luật Du lịch năm 2017;  

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết 

một số điều của Luật du lịch;  

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

 - Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam;  

- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

 - Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 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”;  

- Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; 
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- Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của 

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn;  

- Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 

12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, 

hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Thông tư số 

06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức hoạt 

động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn;  

- Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và 

lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia; 

 - Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng 

di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

 - Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích;  

- Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về 

quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá” trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hoá. 

 II. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN  

1. Hƣớng dẫn thực hiện tiêu chí 3 về Văn hóa – Du lịch  

1.1. Tiêu chí 3.1 (tiêu chí nổi trội) đạt ít nhất một trong các nội dung nổi 

trội về: 

a. Nổi trội về cơ sở vật chất văn hóa: 

- Có 100% cơ sở vật chất văn hóa cấp xã, cấp thôn (Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao xã, Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn, bản) đạt trên mức chuẩn theo quy 

định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (về diện tích, số chỗ ngồi, trang thiết 

bị, cảnh quan); 

- Thiết chế văn hóa đảm bảo khang trang, hiện đại, thân thiện, thực sự nổi 

trội. Cụ thể: sân Nhà văn hóa thôn được lát gạch bát; trồng cây xanh khu vực 

tường rào; trồng các bồn hoa, tiểu cảnh xung quanh khu vực nhà văn hóa; xây 

dựng được các công trình phụ trợ, nhà vệ sinh tự hoại; lắp đặt đầy đủ, đa dạng các 

dụng cụ thể dục thể thao đơn giản; trang thiết bị, bàn ghế, khánh tiết sân khấu bên 

trong Nhà văn hóa được trang bị đồng bộ, hiện đại đủ phục vụ các sinh hoạt văn 

nghệ, câu lạc bộ; lắp đặt các trang thiết bị thông minh, kết nối internet; bố trí 

được từ 2-4 máy vi tính, ti vi giải trí và tra cứu thông tin. 
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b. Nổi trội về công tác bảo tồn, phát huy loại hình di sản văn hóa vật 

thể, phi vật thể:  

- Công tác kiểm kê, khai thác, quảng bá, giới thiệu loại hình di sản của địa 

phương, công tác quản lý, khai thác phát huy giá trị di sản có nhiều kết quả nổi 

trội, được cơ quan quản lý đánh giá tốt;  

- Xây dựng được mô hình quản lý, phát huy, bảo tồn di sản văn hóa trên địa 

bàn.  

c. Nổi trội về lĩnh vực du lịch:  

Xã có khu, điểm du lịch được cấp có thẩm quyền công nhận; triển khai 

thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển khu, điểm du lịch theo đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước; đảm bảo các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch; 

giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an 

toàn cho du khách đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong 

hoạt động du lịch tại địa bàn; có sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân cư vào 

các hoạt động du lịch.  

1.2. Tiêu chí 3.2 (tiêu chí bắt buộc):  

Đối với các xã xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu cần đáp ứng đầy đủ các 

nội dung về văn hóa như sau: 

 - Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã có bổ sung thêm trang thiết bị hoạt 

động đảm bảo phục vụ tốt các sinh hoạt văn hóa cộng đồng cấp xã; nguồn kinh 

phí bố trí cho duy trì hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã tăng 15- 

20% so với thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; cảnh quan môi trường 

xanh, sạch, đẹp (trồng cây xanh, hoa, bồn hoa, tiểu cảnh khu vực TTVH xã).  

- Có tối thiểu 70% Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, bản đạt trên mức 

chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (diện tích, số chỗ ngồi, 

trang thiết bị, cảnh quan); 100% Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn được lắp đặt 

dụng cụ thể thao đơn giản phục vụ sinh hoạt cộng đồng.  

- Xã xây dựng được 01 mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, đặc 

trưng của địa phương (lựa chọn loại hình văn hóa, thể thao truyền thống của địa 

phương có thể loại hình đó chỉ có địa phương có, địa phương khác không có), thu 

hút được trên 60% người dân tham gia. 

- Thành lập được câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại Nhà văn 

hóa thôn đảm bảo duy trì sinh hoạt thường xuyên.  

- Tỉ lệ người dân đến sinh hoạt tại Nhà Văn hóa – Khu Thể thao thôn đạt từ 

45% trở lên 

- Di sản văn hóa trên địa bàn xã được giới thiệu, quảng bá trên các trang 

thông tin điện tử và trang báo của tỉnh. Tại thời điểm xét công nhận xã không để 

xảy ra các vụ khiếu kiện về di tích, vi phạm về công tác tu bổ tôn tạo di tích; 
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không xảy ra các vụ bạo lực gia đình có tính chất trọng điểm; thực hiện tốt nếp 

sống văn minh trong cưới tang, lễ hội; 100% thôn có hương ương, quy ước.  

- Tỷ lệ thôn được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa và gia đình văn 

hóa 3 năm liên tục đạt từ 78% trở lên (trong đó tại năm xét công nhận đạt từ 80% 

trở lên). 

 - Tỷ lệ thôn được tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa và tỷ lệ gia đình 

được tặng Giấy khen Gia đình văn hóa đạt từ 15% trở lên.  

2. Điều kiện thực hiện 

- Nếu xã lựa chọn lĩnh vực văn hóa – du lịch (tiêu chí 3) đăng ký xây dựng 

lĩnh vực nổi trội thì phải xây dựng theo tiêu chí 3.1 (trong đó lựa chọn 01 nội 

dung nổi trội trong tiêu chí 3.1: Có thể lựa chọn nổi trội về cơ sở vật chất văn 

hóa hoặc nổi trội về công tác bảo tồn, phát huy loại hình di sản văn hóa vật thể, 

phi vật thể hoặc nổi trội về du lịch) và tiêu chí 3.2. 

 - Các xã lựa chọn lĩnh vực khác đăng ký xây dựng lĩnh vực nổi trội thì chỉ 

cần triển khai thực hiện tiêu chí 3.2.  

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ  

1. Văn bản đề nghị thẩm định tiêu chí số 3 trong Bộ tiêu chí nông thôn mới 

kiểu mẫu của UBND huyện.  

2. Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 3 trong xây dựng NTM 

kiểu mẫu của UBND huyện.  

3. Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 3.2 của UBND xã; trong trường 

hợp các xã đăng ký lĩnh vực nổi trội thuộc một trong các tiêu chí 3.1 thì báo cáo 

thêm nội dung nổi trội. 

 4. Các văn bản gửi kèm:  

- Ảnh chụp Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà Văn hóa - Khu Thể thao 

thôn (ảnh màu). 

 - Báo cáo công tác kiểm kê, khai thác, quảng bá, giới thiệu loại hình di sản 

của địa phương, công tác quản lý, khai thác phát huy giá trị di sản.  

- Quyết định thành lập mô hình quản lý, phát huy, bảo tồn di sản văn hóa; 

Hồ sơ khoa học về di tích; Biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích.  

- Quyết định công nhận khu/ điểm du lịch của cấp có thẩm quyền. 

- Quyết định thành lập mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, đặc 

trưng của UBND huyện.  

- Quyết định thành lập CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thôn của 

UBND xã. 

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

- Quy chế hoạt động của đội hoặc câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ…  
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- Kế hoạch tổ chức các hoạt động mô hình xã/câu lạc bộ thôn.  

- Vi deo hoặc Ảnh chụp các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao của mô hình xã/CLB thôn.  

- Quyết định của UBND huyện về công nhận quy ước, hương ước của thôn 

trên địa bàn xã.  

- Quyết định của UBND huyện công nhận khu dân cư văn hóa 5 năm liên 

tục và Quyết định tặng Giấy khen khu dân cư văn hóa.  

- Quyết định của UBND xã công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục và 

Quyết định tặng Giấy khen gia đình văn hóa. 

III. ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH  

1. Các xã chuẩn bị hồ sơ theo tiêu chí số 3 về văn hóa, du lịch trong xây 

dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đảm bảo theo quy định, gửi UBND huyện tổ 

chức kiểm tra đánh giá. 

2. Trên cơ sở kiểm tra thẩm định của huyện, UBND huyện gửi văn bản và 

01 bộ hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thẩm định tiêu chí.  

3. Trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện các tiêu chí của địa phương, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thẩm định trực tiếp các tiêu chí tại các địa 

phương theo quy định. 

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 3 về văn hóa, du lịch trong Bộ 

tiêu chí xã NTM Kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025. UBND huyện 

đề nghị UBND các xã triển khai thực hiện để hoàn thành tiêu chí theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, các 

xã báo cáo trực tiếp về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) để được 

hướng dẫn. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện);  

- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng điều phối NTM huyện; 

- Các phòng, ngành có liên quan; 

- Lưu VT, VHTT. 
 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
NguyễnVăn Tâm 
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