
UBND TINE TUYEN QUANG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S( VAN HOA, TH1 THAO Dc 1p  - Ti!  do - Hinh phüc 

VA DU LICH 

S&43 /HD-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 40 tháng 01 nám 2020 

HUONG DAN 
Dánh giá tiêu chI xã nông thôn mói kiêu mâu ye linh vic  Van hóa - Du ljch 

trên dja bàn tinh Tuyên Quang giai doin 2019 - 2020 

Can cir Quyt dnh s 72/QD-UBND ngày 11/3/20 19 cüa Uy ban nhân dan 
tinh v vic ban hànJa "Ba tiêu chI nông thón rnó'i kie2u mciii trên d/a bàn tinh 
Tuyên Quang dê'n nám 2020", Si Van hóa, Th thao và Du ljch hung dn dánh 
giá thirc hin tiêu chI xã nông thôn mâi kiu mu v 11'nh vçrc van hóa - du lich 
trên dja bàn tinh Tuyên Quang giai dotn 2019 - 2020, cii th nhu sau: 

1. Dôi tirçrng áp difling: 
DM vó'i xA dã duçc cong nhn dt chun xa nông thôn mi nâng cao theo 

quy djnh và dtt các tiêu chI, chi tiêu xã nông thôn mâi nâng cao thuc lTnh vuc 
van boa theo Hrn9ng dn s 487/HD-SVHTTL ngày 02/7/2019 cña S& Van hóa, 
Th thao và Du ljch ye vic thirc hin tiêu chI, chi tiêu nOng thôn mâi nâng cao 
giai dotn 2018 - 2020 trên dja bàn tinh Tuyên Quang. 

2. Hiró'ng dan dánh giá tiêu clii xã n6ng thôn mó'i kiu mu v Van hóa - 
Du lich: 

Ni dung tiêu chI Chi tiêu Ghi chü 

V Van hóa 

- Xây dirng quy ch th chic boat 
ding cüa nhà vAn boa xA, nhà van 
hóa thôn 

Dçtt 

- Hang nAm có k hoach t chiirc các 
boat dng vAn boa, vAn ngh, the 
dijc, the thao dáp rng nhu câu sinh 
hoat vAn hóa, 1uyn tp the thao 
thuèng xuyên cüa nhân dan 

Dat 

- Co mô hInh boat  dng vAn hóa, th 
thao tiêu biu thu hit tü 60% tth len 
s nguñ dan thu&ng trñ trên dia bàn 
xA tham gia 

Dat 

Môi xd có the 4ra chQn rnô hInh van hóa, 
the thao, ngh thut trzn thng tiêu 
bjii, däc tru'ng tgi djaphu'o'ng d thu hit 
ngi dan tham gia sinh hoqt 

- Môi thôn, bàn có It nhât 01 di 
hoc câu lac bô vAn boa - van ngh 
boat dng thuOng xuyên, hiu qua 

Dat 

Mói thón, ban lu'a chQn di hoc cáu lac 
b van hóa trzn thó'ng trô cho'i dan gian 
dc dáo, các loqi hlnh cdu lac bô van hóa, 
ngh thu2t... thu hzt ngu'ài dan tham gia, 
hoqt dng thu'ông xuyen, hiu qua. 



TT Ni dung tiêu chI Chi tiêu Ghi chü 

2 VDu1jch 

- Di vói dim hoãc khu du lich dã 
ducic cong nhn theo quy dnh (ap 

dçing dôi vói xã có diem hoc khu 
du lich) 

Dat 

- Thirc hin tip nhn, giài quyt kjp 
thai phàn ánh, kiên nghj cüa du 
khách 

Dtt 

- Cong dàng dan ctx, các t chüc, cá 
nhân tham gia hott dng du ljch 
trén da bàn thirc hin tOt vic üng 
xfr van rninh vâi du khách 

Dat 

Noi nhân: 
- UBND huyn, thành phd; 
- VP diêu phôi xây dirng NTM tinh; 
- Lãnh dao So; 
- PhOng VH&TT huyn, thành ph& 
- PhOng Quàn 1 Du ljch; 
- Li.ru: VT; NSVH&GD(th). 

KT. GIAM DOC 

 

Nguyn Van Hôa 

2 


	Page 1
	Page 2

