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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

Thực hiện công văn số 4955/BCĐ-VPĐP ngày 25/9/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020, 

sau khi nghiên cứu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Để hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới, đề nghị các xã thực hiện 

Tiêu chí số theo quy định hiến hành (Sổ tay xây dựng nông thôn mới) và Căn cứ 

Hướng dẫn số 4688/HD-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện tiêu chí số 6. 

2. Đối với các xã có vị trí các thôn nằm gần nhau trong khi không có quỹ 

đất để xây dựng Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thì có thể dùng chung một Nhà 

Văn hóa - Khu Thể thao để sinh hoạt chung (gọi là Nhà Văn hóa - Khu Thể thao 

liên thôn). Tuy nhiên, để đúng theo quy định hiện hành về xây dựng nông thôn 

mới tại Tiêu chí số 6 thì Ủy ban nhân dân xã (có Nhà văn hóa – Khu thể thao 

liên thôn) phải có hồ sơ minh chứng là hai thôn đó có Nhà Văn hóa - Khu Thể 

thao liên thôn. Đối với đất dành cho khu thể thao thôn phải riêng biệt. 

3. Trường hợp UBND các xã không có Nhà văn hóa – Khu thể thao liên 

thôn hay chưa có nhu cầu xây dựng hoặc chưa có quỹ đất sẽ không đạt Tiêu chí 

số 6. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện 

phối hợp hướng dẫn các xã triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. 

Nơi nhận: 

- Như trên (p/h hướng dẫn);  

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Văn phòng điều phối CTMTQG (biết) 

- Phòng VH&TT huyện thành phố; 

- Lưu VT, QLVH&GĐ. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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