UBND TỈNH TÂY NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 126 /SVHTTDL-QLVH

Tây Ninh, ngày

15tháng

02 năm 2019

V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí 06-cơ sở vật
chất văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
giai đoạn 2019-2020.

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn
mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020;
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 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; Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày
08/3/2011 của Bộ VHTT&DL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và Tiêu chí của
Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn địa phương,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 06 - về cơ sở vật
chất văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020 (có phụ
lục hướng dẫn đính kèm).
Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Phòng
Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung công việc
sau:
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp, tổ chức hội nghị triển khai các nội
dung hướng dẫn tiêu chí 06 nâng cao đến các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên
địa bàn quản lý.
2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã thực hiện hồ sơ và các bước thẩm
định, công nhận đạt tiêu chí nâng cao theo đúng quy trình, cụ thể:
* Quy trình xét công nhận:
- Hàng năm, UBND xã tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tiêu chí
và hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi về UBND huyện, thành phố theo quy định;
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- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể
thao cấp huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xem xét đánh giá;
tổng hợp báo cáo; gửi hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thẩm
định, công nhận xã đạt chuẩn tiêu chí 06 nâng cao.
* Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ trình đề nghị thẩm định công nhận xã đạt tiêu chí số 06 nâng cao do
UBND cấp huyện ký, đóng dấu;
- Báo cáo kết quả xây dựng xã đạt tiêu chí số 06 nâng cao do Chủ tịch
UBND cấp xã ký, đóng dấu (kèm theo bảng đánh giá thực hiện tiêu chí);
- Biên bản thẩm định của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 06 - về cơ sở vật chất văn hóa xã
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020 của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch./.
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