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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện tiêu chí số 03 Nhà Văn hóa và khu thể thao của bộ tiêu 

chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Kéo Coong,      

        xã Tân Văn, huyện Bình Gia năm 2022 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 933/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 7 năm 2019 về 

việc Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, giai đoạn 2019-2020 

 Căn cứ Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bình Gia về việc phê duyệt phương án, dự toán thực hiện xây 

dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” làng Kéo Coong, thôn Kéo Coong, 

xã Tân Văn, huyện Bình Gia năm 2021; 

 Ủy ban nhân dân xã Tân Văn báo cáo kết quả tiêu chí số 03 Nhà văn hóa, 

khu thể thao, tiêu chí số 5.1 Văn hóa thôn Kéo Coong như sau: 

 I. CÁC CĂN CỨ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ  

 1. Các căn cứ pháp lý 

  Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ 

về ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. 

Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch quy định về mẫu tổ chức hoạt động và tiêu chí của Trung 

tâm văn hóa - Thể thao xã. 

  Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 8/3/2011 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 (sau đây viết tắt là Thông tư 06); 

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

Thể thao và Du lịch về việc 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 
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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. 

 - Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 - Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về ban hành bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai 

đoạn 2018- 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Căn cứ thực tế: Báo cáo thực trạng và kiểm tra, khảo sát trực tiếp nhà 

văn hóa, khu thể thao thôn Kéo Coong năm 2022. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (Có biểu chi tiết kèm theo)  

 1. Nhà văn hóa thôn 

 a. Có sân khấu trong hội trường phù hợp với diện tích nhà văn hóa; sân 

khấu có phông, màn sân khấu phù hợp, có bộ trang trí khánh tiết gồm: 01 Cờ 

Đảng, 01 cờ Tổ quốc, 01 tượng Bác Hồ, 01 khẩu hiệu; có đầy đủ trang thiết bị 

âm thanh, ánh sáng, loa, đài,... 

 b. Thôn đã có đủ bàn ghế phục vụ sinh hoạt cộng đồng: có 120 chiếc ghế, 

06 chiếc bàn. 

 c. Người dân tham gia hoạt động tại Nhà văn hóa thôn trong năm; thời 

gian dành cho hoạt động văn hóa vui chơi, giải trí phục vụ trẻ em đạt trên 30% 

thời gian hoạt động. 

 d. Đã có có khuôn viên nhà văn hóa đảm bảo xanh sạch đẹp, có trồng cây 

xanh bóng mát, trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa tạo cảnh quan 

xanh, sạch, đẹp. 

 đ. 100% các hộ dân trong khu dân cư được nghe thông tin từ hệ thống loa 

phát thanh của xã. 

 * Đánh giá: Tiêu chí Đạt  

 2. Khu thể thao của thôn 

 a. Có khu thể thao đạt chuẩn theo quy định trên 200m2, đã trang bị một số 

dụng cụ thể dục thể thao, phù hợp với phong trào thể thao quần chúng ở địa 

phương. (diện tích khu thể thao 200m2) 
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 b. Đã có mô hình hoạt động thể thao quần chúng phù hợp ở địa phương 

như: có sân bóng chuyền hơi, hệ thống đèn chiếu sáng, có dụng cụ tập thể dục, 

thể thao đơn giản cho người cao tuổi và trẻ em...thôn đã có đội bóng chuyền hơi 

luyện tập và giao lưu. 

 * Đánh giá: Tiêu chí đạt 

 Đánh giá: thôn Kéo Coong, xã Tân Văn với tiêu chí số 03 Nhà văn hóa, 

khu thể thao. (Đạt) 

 3. Tiêu chí 5.1: Văn hóa  

 a. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trong khu dân cư kiểu mẫu đạt 19/19 hộ = 

100% 

 b. Tỷ lệ người dân được phổ biến và thực hiện tốt chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương: 

các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội. 100% hộ gia đình được phổ biến và chấp tốt các chủ trương, 

lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Các hộ gia đình trong thôn năm 

2021 không vi phạm về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

 c. Có mô hình hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, thu hút trên 80% 

dân tham gia. Trong thôn có một đội văn hóa - văn nghệ hoạt động thường 

xuyên nhất là vào các ngày lễ, tết, kỷ niệm, trong năm tổ chức được (01 cuộc 

văn nghệ, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cho nên hạn chế tổ chức các 

hoạt động tập trung đông người). 

  Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tiêu chí số 3 Nhà văn hóa và khu 

thể thao thôn; Tiêu chí số 5 Văn hóa của thôn Kéo Coong về thực hiện Khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu của Ủy ban nhân xã Tân Văn năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Phòng VHTT huyện;  

- BCĐ XD NTM huyện; 

- Lưu: VP, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Duy Nghĩa 
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