
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:            /HD-SVHTTDL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày          tháng  11  năm  2021 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa 
và tiêu chí 16 về văn hóa trong xây dựng xã Nông thôn mới  

nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 
 

 

 Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 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”; Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 
08/3/2011 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”. 

 Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch “Sửa đổi bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-
BVHTTDL ngày 22/12/2010 “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 
08/3/2011 “Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa – 

Khu thể thao thôn”. 

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Trà Vinh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 – 2020. 

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-BCĐ ngày 03/8/2021 của Ban Chỉ đạo các 

Chương trình MTQG và Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh về việc “Ban hành 
Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 

gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai 
đoạn 2016-2020 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới”. 

Căn cứ điều kiện đặc thù của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà 

Vinh hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 
về văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao như sau:  

I. TIÊU CHÍ 06 VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA 

 1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ 

sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã đảm bảo đạt theo  quy định của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 a. Nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng xã 

- Diện tích đất: tối thiểu 500m2; Hội trường tối thiểu 200 chỗ ngồi. 



2 

 

 
 

- Hội trường có sân khấu, có lối vào cánh gà hai bên sân khấu, bàn, ghế, 
phông màn, cờ, tượng Bác Hồ, bục nói chuyện; thiết bị âm thanh, ánh sáng đảm 

bảo tổ chức tốt hội nghị và biểu diễn chương trình nghệ thuật. 

- Có từ 03 phòng chức năng trở lên, như: 

+ Phòng hành chính - Thông tin truyền thanh: nơi làm việc của bộ phận văn 
hóa xã; thực hiện chức năng phát thanh của xã, có bộ máy phát thanh đến các ấp 

(không dây hoặc có dây).  

+ Phòng đọc – thư viện: phải được bố trí tại địa điểm phù hợp, gần cộng 

đồng dân cư, đảm bảo thu hút người dân đến tìm đọc; có tủ hoặc giá sách với 300 
bản các loại, có bàn đọc, ghế ngồi, có máy tính kết nối internet. 

+ Phòng sinh hoạt các câu lạc bộ hoặc tập các môn thể thao đơn giản: nơi tổ 
chức sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ tại xã; có bàn, ghế, dụng cụ, thiết bị thể 
thao phù hợp các môn thể thao ở địa phương (bóng bàn, cầu lông, dưỡng sinh…).  

Các phòng chức năng nên bố trí liền kề nhà văn hóa, trường hợp đặc biệt 
không thể liền kề thì bố trí tách rời nhưng phải đảm bảo thuận lợi việc quản lý và 

khai thác sử dụng. 

- Bảng hiệu: bảng tên Nhà văn hóa xã; bảng tên các phòng chức năng; bảng 

nội quy hoạt động; bảng ghi lịch công việc…các xã nên tham vấn ý kiến của 
Phòng VHTT huyện để được tư vấn thiết kế đồng nhất, phù hợp.  

b. Khu thể thao xã 

- Có quy hoạch và thực hiện đúng quy hoạch. Khu thể thao diện tích 

2.000m2 trở lên (chưa tính diện tích sân vận động) , gồm các công trình thể thao 
như sau: 

+ Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi: bố trí 
trong nhà hoặc ngoài trời, ở địa điểm bất kỳ trên địa bàn xã tùy vào điều kiện phù 
hợp với địa phương (không tính điểm vui chơi trong các trường học) ; Tuy nhiên, 

phải đảm bảo không gian cho trẻ hoạt động, mặt sàn phẳng, sạch, không trơn trượt, 
có lắp đặt các thiết bị đồ chơi, thiết bị phục vụ giải trí cho trẻ em; đối với người 

cao tuổi đảm bảo không gian thoáng, mát, sạch sẽ, có cây xanh, ghế đá và các thiết 
bị phù hợp với hoạt động của người cao tuổi. 

+ Sân vận động xã: có quy hoạch diện tích đạt theo tiêu chuẩn của Bộ 
VHTTDL (90m x 120m); mặt cỏ phẳng, thoáng, có cây xanh bóng mát, hàng rào 

(hàng rào kiên cố hoặc cây xanh), mương thoát nước (có nắp đậy). 

+ Sân bóng chuyền hoặc cầu lông: bố trí địa điểm đảm bảo thu hút người 

dân đến tham gia thường xuyên. 

Tuy nhiên, tùy điều kiện thực tế của địa phương có thể xây dựng thêm nhiều 

công trình văn hóa, thể thao để phục vụ tốt cho nhu cầu của nhân dân.  Địa điểm 
công trình văn hóa, thể thao xã có thể liền kề hoặc tách rời nhau nhưng phải đúng 

quy hoạch. 
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2. Ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa , khu thể thao phục vụ 
cộng đồng 

- Có quy hoạch và thực hiện đúng quy hoạch.  

- Diện tích đất: tối thiểu 300m2; quy mô 100 chỗ ngồi trở lên; khu thể thao 

từ 500m2 trở lên. 

* Nhà văn hóa ấp phải đảm bảo đủ các điều kiện sau đây: 

- Hàng rào kiên cố hoặc cây xanh. 

- Có khu vệ sinh. 

- Trang thiết bị nhà văn hóa ấp: 

+ Bảng tên nhà văn hóa ấp; 

+ Bảng niêm yết tiêu chuẩn ấp văn hóa, ấp nông thôn mới; 

+ Bảng niêm yết tiêu chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới;  

+ Bảng niêm yết nội dung quy ước được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 

duyệt; 

+ Bảng tổng hợp số liệu; 

+ Bộ khánh tiết gồm: phông màn, cờ, bục nói chuyện, bục (bàn) để tượng 
Bác; 

+ Bàn ghế: Có tối thiểu 3 bàn (mỗi bàn dài từ 2,2m – 2,5m); ghế ngồi là loại 
ghế tựa lưng hoặc ghế băng, ghế đôn, có đủ chỗ ngồi theo quy định. 

Ngoài ra, có thể bố trí thêm một số trang tiết bị khác để đảm bảo phục vụ tốt 
nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao của nhân dân trên địa bàn. 

Địa phương có thể xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao liên ấp (tối đa 02 
ấp). Đối với những ấp tận dụng các cơ sở tôn giáo sẵn có, nếu được sự đồng ý của 

nhân dân và các đoàn thể địa phương thì sử dụng thiết chế này để tổ chức các hoạt 
động văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng và cần phải có văn bản thỏa thuận quy 
định thống nhất rõ ràng với các cơ sở tôn giáo trong quá trình thực hiện. 

II. TIÊU CHÍ 16 VỀ VĂN HÓA 

- 85% trở lên ấp đạt danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Ấp nông thôn mới” theo 
Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc 

ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới”, “Gia đình văn hóa, nông 
thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Xã duy trì và nâng cao chất lượng phong trào sinh hoạt câu lạc bộ; phong 
trào văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hàng năm, xã tổ chức ít nhất một 

cuộc liên hoan văn nghệ quần chúng và thi đấu giao lưu các môn thể thao. 

- Thực hiện tốt quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc 

tang và lễ hội theo Thông tư số 04/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 
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III. TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN 20.2 VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY 

ƯỚC CỘNG ĐỒNG 

Thực hiện theo Công văn số 632/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 09 tháng 9 
năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh “V/v hướng dẫn tiêu chí 

thành phần số 20.2 về hành chính công thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng 
cao”. 

 IV. HỒ SƠ TIÊU CHÍ 

 1. Hồ sơ tiêu chí 06 cơ sở vật chất văn hóa 

 - Biểu tổng hợp cơ sở vật chất hiện có. 

 - Hồ sơ xây dựng các công trình văn hóa, thể thao (công trình xây mới). 

 2. Hồ sơ tiêu chí 16 về văn hóa 

 - Tất cả các quyết định ấp văn hóa và ấp nông thôn mới. 

- Có kế hoạch và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ ở các ấp, hàng năm 
có tổ chức hội thi, hội diễn cấp xã ít nhất 1 lần; Có kế hoạch và tổ chức hoạt động 

thể dục thể thao, hàng năm có tổ chức giải thi đấu và giao hữu trong và ngoài xã ít 
nhất 4 lần trong năm. 

- Báo cáo hàng năm của UBND xã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang và lễ hội (trong đó có 75% trở lên hộ gia đình hiện tốt nếp 

sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội). 

3. Hồ sơ tiêu chí 20.2 về Quy ước ấp 

- Quyết định phê duyệt quy ước ấp của UBND cấp huyện. 

4. Thực hiện báo cáo 

- Báo cáo tháng: xã báo cáo lên cấp huyện kết quả về thực hiện nội dung 

theo kế hoạch, mức độ đạt tiêu chí, khối lượng còn lại. Phòng VHTT cấp huyện 
tổng hợp gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10 của tháng tiếp 

theo. 

- Báo cáo 6 tháng, năm: Phòng VHTT cấp huyện gửi về Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trước ngày 10/6 và 01/12. 

 V. ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ 

 1. Trình tự: Ban Chỉ đạo xã tự đánh giá, sau đó huyện thẩm tra, nếu đạt đề 

nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận xã đạt tiêu chí số 6, 16. 20.2 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định tiêu chí số 06, 16, 20.2 cùng 

Đoàn của Văn phòng điều phối Nông thôn mới sau khi xã thực hiện đạt 20 tiêu chí  
theo bộ tiêu chí của tỉnh. Trường hợp huyện có yêu cầu cần kiểm tra trước đối với 

các tiêu chí văn hóa, Sở VHTTDL sẽ hỗ trợ. 

 2. Phương pháp: Tiếp cận kiểm tra cơ sở vật chất; đối chiếu hồ sơ; xem báo 
cáo đánh giá kết quả hoạt động; đưa ra kết luận “đạt” hoặc “chưa đạt”; phân tích 
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nguyên nhân chưa đạt, thảo luận góp ý bổ sung nội dung, giải pháp và lập biên bản 
ghi nhớ. 

 3. Thời gian: Hàng năm các xã căn cứ tình hình thực hiện tiêu chí theo 
hướng dẫn này đề xuất cấp huyện, tỉnh đánh giá, thẩm định. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh hướng dẫn địa phương thực hiện 
tiêu chí 06 cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa. Trong quá trình thực 

hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh về Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch để xem xét chỉnh sửa phù hợp./.  

 

 

Nơi nhận:       
- VPĐP NTM tỉnh; 
- UBND huyện, TX, TP; 
- Phòng VHTT huyện, TX, TP; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, NSVHGĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Cao Quốc Dũng 
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