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V/v khai thác hiệu quả hệ thống 

thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và 

nâng cao chất lượng xét tặng danh 

hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân 

cư văn hóa" trên địa bàn tỉnh. 

 

 

                Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Văn bản số 3975/BVHTTDL-VHCS ngày 26/10/2021 của Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn 

hóa, thể thao cơ sở và Văn bản số 716/VHCS-NSVH ngày 04/10/2021 của Cục 

văn hóa cơ sở về việc nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”, 

“Khu dân cư văn hoá”; nhằm khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể 

thao cơ sở và nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân 

cư văn hóa" trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Khẩn trương tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt “Đề án xây 

dựng và phát triển các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở, các công trình văn hoá nghệ 

thuật trọng điểm tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại 

Văn bản số 7023/UBND-VX ngày 07/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ 

sở trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật 

và tổ chức hoạt động của thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, kinh phí đầu tư 

cơ sở vật chất - kỹ thuật, nhằm phát triển đồng bộ hệ thống thiết chế văn hoá, thể 

thao từ tỉnh tới cơ sở; cơ chế quản lý, tự chủ, định mức kinh tế kỹ thuật, cơ chế 

tính giá hoạt động của hệ thống Trung tâm văn hoá, thể thao các cấp; chế độ ưu 

đãi đào tạo hạt nhân năng khiếu về văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, trong đó 

ưu tiên đối tượng là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, nghệ nhân dân gian. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị đổi mới phương thức tổ chức, 

quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động tại các thiết chế văn hoá, thể thao, đặc 

biệt là hoạt động của trung tâm văn hoá tỉnh, hệ thống trung tâm văn hoá, thông 

tin, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương xây dựng và 

nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu phù hợp với 

điều kiện sinh hoạt, phong tục tập quán, đặc điểm dân tộc, vùng miền, các nhóm 
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đối tượng, lứa tuổi trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn trang trí bên trong nhà văn hoá và 

nội dung hoạt động, cách thức tổ chức các loại hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao, vui chơi, giải trí để thu hút người dân tham gia hoạt động tại hệ 

thống thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt ở cấp xã và thôn trên địa bàn. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị trong quá trình xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện bình xét danh hiệu văn hoá theo Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và xây dựng kế hoạch tổ chức 

sơ kết triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP gắn với Hội nghị biểu dương “Gia 

đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời 

động viên, khích lệ phong trào phát triển. 

- Hướng dẫn các địa phương lựa chọn, tổ chức thí điểm xây dựng các mô hình 

Khu dân cư văn hoá tiêu biểu gắn với việc thực hiện hương ước, quy ước và nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tổng kết và nhân rộng mô hình. 

- Tham mưu và hướng dẫn tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan làng văn 

hoá tiêu biểu, thiết chế văn hoá tiêu biểu,… từ tỉnh tới cơ sở, nhằm động viên, 

khích lệ phong trào, tạo môi trường sinh hoạt văn hoá, môi trường giao lưu học 

tập kinh nghiệm trong phong trào xây dựng danh hiệu văn hoá, phát triển phong 

trào văn hoá cơ sở giữa các địa phương, từng bước đổi mới nâng cao chất lượng 

danh hiệu và hoạt động văn hoá tại khu dân cư. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan 

tích hợp phương án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vào Quy 

hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách 

tỉnh để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các công trình văn hóa 

nghệ thuật trọng điểm theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 

7023/UBND-VX ngày 07/6/2019 về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ 

thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh; rà soát, thẩm định việc 

bố trí quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của các địa 

phương, đơn vị trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật. 

4. Sở Xây dựng 

- Kiểm tra, rà soát việc bố trí quỹ đất công cộng dành cho xây dựng thiết 

chế văn hoá tại các đô thị của địa phương, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Trong quá trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 

trên địa bàn tỉnh, kiểm tra bố trí dành quỹ đất công cộng khu vực phát triển đô thị 

cho các công trình văn hóa, thể thao ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của 

nhân dân. 
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5. Sở Nội vụ  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trách nhiệm đội ngũ cán bộ văn hóa, thể 

thao, cộng tác viên cơ sở. 

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có các hình thức khen thưởng 

đối với các danh hiệu Gia đình văn hoá tiêu biểu, Khu dân cư văn hoá tiêu biểu 

tại các Hội nghị biểu dương Gia đình văn hoá tiêu biểu, Khu dân cư văn hoá tiêu 

biểu trên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Tài chính            

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương bố trí ngân sách trong kế hoạch hàng 

năm để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang bị phương tiện chuyên 

dùng, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ 

chính trị; kinh phí duy trì bộ máy và các hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, 

nhiệm vụ đối với thiết chế cấp huyện, xã. Đối với cấp thôn, hỗ trợ kinh phí xây 

dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động từ nguồn ngân sách của địa phương. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác 

triển khai xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa; kinh phí khen 

thưởng Giấy khen gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo quy định tại Luật thi 

đua khen thưởng. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa 

Tăng cường xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí, lợi ích của việc xây dựng danh hiệu Gia 

đình văn hoá, Khu dân cư văn hoá và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể 

thao đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; kịp thời đưa tin biểu 

dương tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, cách làm hay, sáng tạo trong 

hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao, vui chơi, giải trí của Nhân dân. 

8. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh 

- Trong quá trình lập, thẩm định hoặc thỏa thuận các đồ án quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai xây dựng trong khu Kinh tế Nghi Sơn và 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh kiểm tra, bố trí dành quỹ đất công cộng ở vị 

trí trung tâm để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân viên chức 

lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trong triển khai xây dựng, quản lý 

và tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao dành cho công nhân lao 

động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc chức năng quản lý của Ban.  

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh giới thiệu địa điểm đầu tư để triển 

khai thực hiện dự án xây dựng khu thiết chế văn hoá công đoàn cho công nhân 

lao động tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. 

9. Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh Hóa 

Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền 

ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp nhằm huy động, bố trí nguồn lực tài 

chính để phát triển thiết chế văn hóa, thể thao của tổ chức Đoàn Thanh niên; kêu 
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gọi các nguồn lực xã hội hóa đầu tư thiết chế Nhà văn hóa thanh thiếu nhi, phục vụ 

nhu cầu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. 

10. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 

12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết 

chế văn hóa của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất". Phối hợp với 

các ngành, đơn vị liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, 

chính sách đặc thù phù hợp nhằm huy động, bố trí nguồn lực tài chính để phát 

triển thiết chế văn hóa, thể thao của tổ chức Công đoàn; đẩy nhanh việc quy hoạch, 

đầu tư, xây dựng và tổ chức hoạt động có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao 

tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần 

cho công nhân lao động. 

- Phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiêp 

tỉnh, các sở, ngành và địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 

hiện dự án xây dựng Khu thiết chế văn hoá công đoàn tại Khu kinh tế Nghi Sơn. 

11. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban, sở, ngành thành viên 

Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh 

Tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo Ban công tác mặt trận cơ sở, cùng 

các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố và tổ chức chính quyền 

cấp xã trong quá trình đánh giá, bình xét các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân 

cư văn hóa; các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo tăng cường công tác hướng dẫn, 

chỉ đạo cơ sở trong công tác phối hợp lồng ghép những phong trào của các cấp, 

các ngành vào nội dung của phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", "Làng, thôn, 

bản, tổ dân phố văn hóa", tạo cho phong trào ngày càng phong phú, đa dạng và 

phát huy hiệu quả.  

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung tại Văn bản số 7023/UBND-

VX ngày 07/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả 

hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh. Báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc triển khai các nội dung được giao tại Công văn 

7023/UBND-VX ngày 07/6/2019 trước ngày 31/12/2021 (qua Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch). 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo chuyển biến và nâng 

cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, doanh nghiệp, 

cán bộ, đảng viên và người dân trong toàn xã hội về vai trò, vị trí, lợi ích của việc 

xây dựng danh hiệu Gia đình văn hoá, Khu dân cư văn hoá và phát triển hệ thống 

thiết chế văn hóa, thể thao đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Rà soát, quy hoạch, bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở đảm bảo quy định tại Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 

11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 

11/9/2014 của UBND tỉnh.  

- Bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 

cơ sở và kinh phí xét tặng các danh hiệu văn hoá và giấy khen theo Luật thi đua 
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khen thưởng và các quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo kinh phí cho các 

hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị; kinh phí duy trì bộ máy 

và các hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đối với thiết chế cấp huyện, 

xã; hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động của Nhà văn hoá 

thôn, bản, tổ dân phố từ nguồn ngân sách của địa phương. 

- Phát huy vai trò tự quản cộng đồng thông qua thực hiện hương ước, quy 

ước để triển khai thực hiện việc xét tặng các danh hiệu văn hoá hằng năm; xây 

dựng và nhân rộng các mô hình khu dân cư văn hóa điển hình trên nhiều lĩnh vực 

như: Khu dân cư văn hóa xanh - sạch - đẹp; Khu dân cư văn hóa điển hình phát 

triển kinh tế; Khu dân cư văn hóa điển hình văn nghệ, thể thao,… 

- Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu phù hợp với điều kiện sinh 

hoạt, phong tục tập quán, đặc điểm dân tộc, vùng miền, các nhóm đối tượng, lứa 

tuổi; các loại hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí 

để thu hút người dân tham gia hoạt động tại hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đặc 

biệt ở cấp xã và thôn trên địa bàn, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay để tuyên 

truyền, phát huy kết quả trong công tác bình xét danh hiệu văn hoá và tổ chức hoạt 

động tại thiết chế văn hoá thể thao cơ sở. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện về xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hoá”; tổ chức các Hội thi, hội diễn, 

liên hoan về làng văn hoá tiêu biểu, thiết chế văn hoá - thể thao tiêu biểu theo từng 

cấp nhằm khích lệ phong trào, nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương, khen 

thưởng tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, cách làm hay, sáng tạo trong 

hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trên địa bàn. 

- Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện việc xét tặng các danh 

hiệu đảm đúng quy trình, quy định theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính phủ và Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng, chính xác và 

công khai, thực hiện trên cơ sở tự nguyện, chỉ xét tặng khi hộ gia đình, khu dân 

cư có đăng ký tham gia. 

- Chỉ đạo cấp chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác phối 

hợp với Ban công tác mặt trận ở cơ sở, cùng các tổ chức thành viên trong quá 

trình đánh giá, bình xét các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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