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Lạng Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2019 
ơ 

V/v thực hiện các tiêu chí về văn hóa 
trong Chương trình xây dựng nông 

thôn mới 
 

Kính gửi:  
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng 
   nông thôn mới tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 138/BVHTTDL-VHCS ngày 10/01/2019 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị định số 16-NQ/TW ngày 
10/10/2017 của Bộ Chính trị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 
ý kiến như sau: 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Điều phối Chương trình 
xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, 
nhiệm vụ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các xã thực hiện hiệu quả các 
tiêu chí về văn hóa thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; khai 
thác có hiệu quả cơ sở vật chất văn hóa, trang thiết bị đã được đầu tư; đẩy mạnh 
các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng hương ước, quy 
ước cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh... để các xã đã được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới thực sự trở thành địa phương điển hình trong lĩnh vực văn 
hóa cho các đơn vị khác học tập. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng 
Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND các huyện, thành 
phố rà soát, tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện các tiêu chí 
văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối 
với đơn vị cấp xã thuộc khu vực biên giới theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tại Công văn nêu trên; hoàn thành dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trước 
ngày 16/02/2019. 

(Công văn số 138/BVHTTDL-VHCS ngày 10/01/2019 gửi kèm qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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Phùng Quang Hội 
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