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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới;  

Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

giai đoạn 2022 - 2025 và Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu   

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

 Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; 

 Thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND 

tỉnh Cao Bằng ban hành Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới; Bộ tiêu chí xóm nông thôn 

mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 

1466/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành tiêu chí 

xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 -2025; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) hướng dẫn thực hiện các tiêu 

chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới; Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới 

kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2025 và Tiêu chí xã nông thôn 

mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 như sau: 

I. Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2022 - 2025: 

1. Đối với tiêu chí số 2 về Quy ước, hương ước được đánh giá là “Đạt” khi 

đáp ứng yêu cầu sau: Tỷ lệ xóm có quy ước, hương ước thôn được 95% trở lên 

người dân thông qua và cam kết thực hiện (quy ước, hương ước đáp ứng yêu cầu 

theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước). 

2. Đối với tiêu chí số 6 về Văn hóa:  

- Tiêu chí 6.1 được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng yêu cầu sau: Xóm có nhà 

văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. 

- Tiêu chí 6.2 được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng yêu cầu sau: Xóm đạt 

tiêu chuẩn văn hóa theo quy định (việc đánh giá thực hiện xóm đạt tiêu chuẩn 

văn hóa thực hiện theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, 

“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”). 

- Tiêu chí 6.3 được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng yêu cầu sau: Tỷ lệ hộ gia 

đình trên địa bàn xóm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ≥ 85% (iệc đánh giá 
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thực hiện gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa thực hiện theo Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 củaThủ tướng Chính phủ về xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản 

văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và các văn bản hướng dẫn khác của tỉnh). 

II. Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2022 - 2025: 

1. Đối với tiêu chí số 2 về Quy ước, hương ước được đánh giá là “Đạt” khi 

đáp ứng yêu cầu sau: Có quy ước, hương ước xóm được 95% trở lên người dân 

thông qua và cam kết thực hiện (quy ước, hương ước đáp ứng yêu cầu quy định 

tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước). 

2. Đối với tiêu chí 6 về Văn hóa 

- Tiêu chí 6.1 được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng yêu cầu sau:  

+ Có nhà văn hóa xóm đạt chuẩn theo quy định. 

+ Nhà văn hóa xóm có đầy đủ bàn ghế ngồi, trang trí khánh tiết, hệ thống âm 

thanh, ánh sáng và các trang thiết bị khác đảm bảo sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. 

- Tiêu chí 6.2 được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng yêu cầu sau:  

+  Có khu thể thao xóm đạt chuẩn theo quy định.  

+  Khu thể thao xóm có một số dụng cụ luyện tập thể thao phù hợp với 

phong trào thể thao ở địa phương (như cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá...). 

- Tiêu chí 6.3 được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng yêu cầu sau: Xóm được 

công nhận “Xóm văn hóa” liên tục trong 02 năm tính đến năm xét công nhận. 

- Tiêu chí 6.4 được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng yêu cầu sau: Tỷ lệ hộ gia 

đình trên địa bàn xóm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ≥ 90% . 

III. Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021 - 2025: 

1. Đối với tiêu chí số 4 về Văn hóa được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng yêu 

cầu sau: Mỗi xóm có ít nhất 01 đội hoặc một 01 Câu lạc bộ văn hóa, văn hóa 

truyền thống, trò chơi dân gian độc đáo, các loại hình Câu lạc bộ văn hóa nghệ 

thuật... thu hút đông đảo người dân tham gia, hoạt động thường xuyên, phát huy 

hiệu quả. 

2. Đối với tiêu chí số 5 về Du lịch được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng yêu 

cầu sau:  

- Tiêu chí 5.1 được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng yêu cầu sau: Xã có khu, 

điểm du lịch, điểm du lịch cộng đồng (nếu có) do Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết 

định công nhận. 
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- Tiêu chí 5.2 được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng yêu cầu sau: Xã có ít 

nhất 01 sản vật, đặc sản làm quà tặng, lưu niệm cho khách du lịch mang nét văn 

hoá đặc trưng, dấu ấn riêng của địa phương. 

- Tiêu chí 5.3 được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng yêu cầu sau: Xã có triển 

khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch trên địa bàn xã (nếu có) thông qua trang tin 

điện tử của huyện, xã; trang tin du lịch địa phương; các trang mạng xã hội. 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xóm nông thôn mới; Bộ tiêu 

chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 

2025 và Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu  tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 

2025 của Sở VHTTDL. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn 

vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở VHTTDL để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng: QLDL, QLTDTT; 

- Lưu:VT, QLVHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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