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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg; Tiêu chí số 5 về thông tin, truyền 

thông đô thị; Tiêu chí số 7 về văn hóa, thể thao đô thị phục vụ xét công nhận 

Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh  

  

 

- Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô 

thị văn minh (viết tắt là Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg). 

- Căn cứ Hướng dẫn số 2140/SVHTT-NSVHGĐ ngày 10/8/2022 của Sở 

Văn hóa và Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/2/2022 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ 

tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

- Căn cứ Hướng dẫn số 995/HD-STTTT ngày 20/6/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 5 về thông tin, truyền 

thông đô thị phục vụ xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đô Lương ban hành Hướng dẫn thực 

hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg; Tiêu chí số 5 về thông tin, truyền thông đô 

thị; Tiêu chí số 7 về văn hóa, thể thao đô thị phục vụ xét công nhận Thị trấn đạt 

chuẩn đô thị văn minh, cụ thể như sau: 

I. VỀ  THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/QĐ-TTG 

1. Về thời gian đăng ký và công nhận 

a) Công nhận lần đầu, sau 02 năm kể từ ngày đăng ký xây dựng. Thời gian 

đăng ký phải thực hiện sau ngày Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ 

ngày 15/4/2022. 

Ví dụ: Thị trấn A thực hiện việc đăng ký xây dựng từ ngày 30/4/2022 thì 

đến ngày 30/4/2024 (sau khi đủ 2 năm kể từ ngày đăng ký) mới thực hiện việc xét 

công nhận. 

b) Công nhận lại, sau 05 năm kể từ ngày được quyết định công nhận lần 

trước. 

Ví dụ: Thị trấn A được công nhận “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” vào 

ngày 30/4/2024, thì thực hiện đăng ký công nhận lại (sau 5 năm kể từ ngày được 
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quyết định công nhận lần trước) đến ngày 30/4/2029 thì thực hiện việc xét công 

nhận lại. 

c) Đối với thị trấn đã được công nhận “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

trước ngày 15/4/2022 theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 

24/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì không được tính 

đạt chuẩn đô thị văn minh cho giai đoạn hiện nay sau khi Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2022. Lý do: 

- Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg không có quy định chuyển tiếp kết quả 

xây dựng, công nhận “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, “Thị trấn đạt chuẩn đô 

thị văn minh” từ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL. 

- Tiêu chí đánh giá và điều kiện xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô 

thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg về chuẩn đạt đã được nâng lên 

so với Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL. 

Ví dụ, Thị trấn A được công nhận “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 

2017 thì kết quả đó được tính ở năm 2017, không được tính cho giai đoạn hiện nay 

sau khi Quyết định 04/2022/QĐ-TTg có hiệu lực. 

Thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trước ngày 15/4/2022 

thì tiếp tục thực hiện đăng ký xây dựng theo tiêu chí mới (tại Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và hướng dẫn cụ thể của các Sở, 

ngành. 

2. Nguyên tắc xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh 

a) Công khai, dân chủ, minh bạch. 

b) Đúng tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền. 

c) Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

3. Thẩm quyền công nhận và công nhận lại 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận và công nhận lại 

đối với thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

4. Điều kiện xét công nhận và công nhận lại đối với thị trấn đạt chuẩn 

đô thị văn minh 

a) Có đăng ký thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

b) Đạt 09 tiêu chí: Quy hoạch đô thị; Giao thông đô thị; Môi trường và an 

toàn thực phẩm đô thị; An ninh, trật tự đô thị; Thông tin, truyền thông đô thị; Việc 

làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; Văn hóa, thể thao đô thị; Y tế, giáo 

dục đô thị; Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-02-2013-tt-bvhttdl-chi-tiet-tieu-chuan-trinh-tu-thu-tuc-xet-cong-nhan-169086.aspx
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c) Thời gian đăng ký: 02 năm, đối với công nhận lần đầu; 05 năm, đối với 

công nhận lại. 

d) Có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận 

phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

5. Hình thức đăng ký xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh 

Thị trấn gửi văn bản đăng ký xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh 

đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, ghi đầy đủ các nội dung thông tin: Tên đơn vị, địa 

chỉ, ngày, tháng, năm đăng ký xây dựng, đại diện lãnh đạo đơn vị ký văn bản đăng 

ký xây dựng đô thị văn minh. 

6. Các bước tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí thị trấn đạt 

chuẩn đô thị văn minh 

- Bước 1: Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức tự đánh giá cụ thể thực tế mức 

độ đạt từng tiêu chí (theo Bảng đánh giá quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết 

định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và 

hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh, các Sở, ban, ngành theo nhiệm vụ UBND tỉnh 

chỉ đạo tại Công văn số 2646). 

- Bước 2: Ủy ban nhân dân thị trấn lập Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn 

minh và gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để tham gia ý kiến. 

- Bước 3: Ủy ban nhân dân thị trấn gửi văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng và đồng ý 

đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh (kèm theo Bảng 

đánh giá Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh sau khi đã tiếp thu ý kiến của 

Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp). 

- Bước 4: Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh của Ủy ban nhân dân 

thị trấn phải được thông báo, công bố công khai để lấy ý kiến trong thời hạn 30 

ngày. 

- Bước 5: Hết thời hạn lấy ý kiến, Ủy ban nhân dân thị trấn phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổng hợp ý kiến của người dân hoàn 

chỉnh Báo cáo kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh. 

- Bước 6: Ủy ban nhân dân thị trấn lập hồ sơ đề nghị công nhận và công 

nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

7. Trình tự, thủ tục công nhận và công nhận lại phường, thị trấn đạt 

chuẩn đô thị văn minh 

- Bước 1: Thị trấn nơi đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị 

văn minh lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bao gồm: 

+ Tờ trình đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh; 
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+ Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh; 

+ Bản tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn về kết quả 

lấy ý kiến hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị 

văn minh của người dân; 

+ Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và các tổ chức 

chính trị - xã hội về kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh. 

- Bước 2: + Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định xét, công 

nhận và công nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

+ Thành viên của Hội đồng bao gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện là Chủ tịch Hội đồng; Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và 

Thông tin là Phó Chủ tịch Hội đồng; Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện, các phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Kinh tế hạ tầng, các 

phòng, ngành có liên quan là thành viên Hội đồng. 

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hội đồng 

tổ chức thẩm định, họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận và công nhận lại thị 

trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên 

số thành viên Hội đồng có mặt. 

- Bước 4: Cơ quan thường trực Hội đồng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

(Cơ quan Thường trực Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công) 

chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận và công nhận lại khi kết 

quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng dự họp đạt từ 90% trở lên, trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. 

- Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định 

của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết 

định công nhận và công nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Trường hợp 

không công nhận và không công nhận lại phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

8. Công bố kết quả công nhận và công nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị 

văn minh 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố danh sách thị trấn đạt chuẩn 

đô thị văn minh và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và Cổng, trang 

thông tin điện tử của cấp huyện. Thời hạn công bố danh sách thị trấn đạt chuẩn đô 

thị văn minh là không quá 30 ngày, kể từ ngày quyết định công nhận và công nhận 

lại. 

9. Kinh phí khen thưởng 

- Kinh phí khen thưởng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện theo 

quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 
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của HĐND tỉnh về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An giai đoạn 2021-2025. 

- Kinh phí tổ chức thực hiện công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị 

văn minh được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của địa 

phương theo phân cấp ngân sách nhà nước và kinh phí xã hội hóa khác (nếu có) 

theo quy định của pháp luật. 

10. Mẫu Giấy công nhận  

Về hình thức, nội dung thực hiện theo phụ lục III và IV mẫu giấy công nhận, 

công nhận lại phường, thị trấn, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị 

văn minh (Kèm theo tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg). 

II. VỀ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 5 VỀ THÔNG TIN, TRUYỀN 

THÔNG ĐÔ THỊ   

1. Nội dung tiêu chí (theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ) 

Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chuẩn 

đạt chuẩn 

5. Thông 

tin, 

truyền 

thông đô 

thị 

1. Phường, thị trấn có đài truyền thanh và hệ thống truyền 

thanh và loa truyền thanh thông minh đến các tổ dân phố. 
Đạt 

2. Phường, thị trấn được trang bị sử dụng công nghệ viễn 

thông, Internet bằng các nội dung về phường, thị trấn có 

mạng nội bộ (LAN) bảo đảm an ninh mạng; cán bộ, công 

chức phường, thị trấn được trang bị máy tính và có kết nối 

Internet băng rộng. 

Đạt 

3. Phường, thị trấn có ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý, điều hành bằng các nội dung cụ thể hơn về 

ứng dụng hệ thống một cửa điện tử, sử dụng các phần mềm 

dùng chung và ứng dụng chữ ký số trong quản lý điều hành 

tại phường, thị trấn. 

Đạt 

4. Các hộ gia đình có thiết bị nghe nhìn thông minh, có thuê 

bao Internet băng rộng và tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại 

di động thông minh. 

100% 
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5. Có kênh giao tiếp chính thức trên mạng xã hội của Việt 

Nam (Zalo, Mocha, Lotus, Gapo,...). 
Đạt 

2. Hướng dẫn thực hiện 

2.1. Tiêu chí “1. Phường, thị trấn có đài truyền thanh và hệ thống 

truyền thanh và loa truyền thanh thông minh đến các tổ dân phố” 

- Phường, thị trấn có đài truyền thanh dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin 

- viễn thông (CNTT-VT) đáp ứng yêu cầu theo Thông tư số 39/2020/TT- BTTTT 

ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền 

thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT. 

- Đài kết nối được với hệ thống thông tin nguồn của tỉnh và hệ thống thông 

tin nguồn của Trung ương theo hướng dẫn tại Công văn số 1273/BTTTT-TTCS 

ngày 27/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn về yêu cầu 

chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ 

thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 1.0). 

- Có các cụm thu truyền thanh ứng dụng CNTT-VT lắp đặt ở vị trí phù hợp, 

bảo đảm phủ sóng cho 100% người dân nghe rõ. Cường độ âm thanh của loa phù 

hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

2.2. Tiêu chí “2. Phường, thị trấn được trang bị sử dụng công nghệ viễn 

thông, Internet bằng các nội dung về phường, thị trấn có mạng nội bộ (LAN) 

bảo đảm an ninh mạng; cán bộ, công chức phường, thị trấn được trang bị 

máy tính và có kết nối Internet băng rộng” 

- Phường, thị trấn được kết nối Internet băng rộng cố định (cáp quang) bảo 

đảm hoạt động ổn định. 

- Phường, thị trấn có mạng LAN được lắp đặt đồng bộ, kết nối đến 100% 

máy tính cán bộ, công chức. Mạng LAN được kết nối vào mạng Internet băng rộng 

và đường truyền số liệu chuyên dùng để phục vụ khai thác các ứng dụng, phần 

mềm, nền tảng phục vụ cho quản lý, điều hành, bảo đảm an toàn thông tin. 

- 100% cán bộ, công chức của phường, thị trấn được trang bị máy tính (để 

bàn hoặc xách tay) kết nối vào mạng LAN của cơ quan để sử dụng đường truyền 

số liệu chuyên dùng, mạng Internet băng rộng. 

2.3. Tiêu chí “3. Phường, thị trấn có ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác quản lý, điều hành bằng các nội dung cụ thể hơn về ứng dụng 
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hệ thống một cửa điện tử, sử dụng các phần mềm dùng chung và ứng dụng 

chữ ký số trong quản lý điều hành tại phường, thị trấn” 

a) Các phần mềm tối thiểu phải ứng dụng, khai thác hiệu quả đối với 

phường, thị trấn: 

- Phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp VNPT-Ioffíce. 

- Phần mềm một cửa điện tử. 

- Phần mềm chữ ký số số và thiết bị ký số; 

(Ngoài các phần mềm trên, tùy theo từng lĩnh vực hoạt động cụ thể thì 

phường, thị trấn căn cứ hướng dẫn, quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền để 

sử dụng các phần mềm khác bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc) 

b) Các phần mềm khác (không bắt buộc): Trang thông tin điện tử... 

2.4. Tiêu chí “4. Các hộ gia đình có thiết bị nghe nhìn thông minh, có 

thuê bao Internet băng rộng và tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động 

thông minh” 

- 100% hộ gia đình có ít nhất một thiết bị nghe nhìn thông minh trong số các 

thiết bị sau đây: Tivi, máy tính bảng, điện thoại di động, máy tính. 

- 100% hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định hoặc di động.  

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi trưởng thành sử dụng điện thoại di động 

thông minh: 100%. 

* Lưu ý: - Internet cố định bao gồm: Internet cáp quang, truyền hình cáp… 

- Internet di động bao gồm: Internet 3G, 4G... 

2.5. Tiêu chí “5. Có kênh giao tiếp chính thức trên mạng xã hội của Việt 

Nam (Zalo, Mocha, Lotus, Gapo,...)” 

Có kênh giao tiếp trên một trong số các nền tảng, ứng dụng: Zalo, Mocha, 

Lotus, Gapo... 

3. Hồ sơ minh chứng 

- Báo cáo đánh giá thực hiện tiêu chí số 5 về Thông tin, truyền thông đô thị 

(Mẫu 01). 

- Hồ sơ đầu tư đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. 

- Sơ đồ bố trí hệ thống loa của thị trấn (Mẫu 02). 

- Sổ nhật ký truyền thanh (Mẫu 03). 

- Sơ đồ kết nối hệ thống mạng LAN, wifi của thị trấn (Mẫu 04) 
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- Danh sách cán bộ, công chức sử dụng máy tính/tổng số cán bộ, công chức, 

loại máy sử dụng (Mẫu 05). 

- Danh mục các báo cáo thống kê sử dụng, khai thác phần mềm được trích 

xuất từ hệ thống phần mềm, có xác nhận của người có thẩm quyền quản lý, trích 

xuất báo cáo. 

- Danh sách hộ gia đình có thiết bị thông minh, thông tin bao gồm: Thứ tự, 

Họ và tên chủ hộ (hoặc đại diện chủ hộ), loại thiết bị thông minh, kết nối internet 

(cố định hoặc di động). Danh sách có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân cư và UBND 

thị trấn (Mẫu 06). 

- Biểu Tổng hợp số người dân có điện thoại thông minh/Tổng số dân từng 

Tổ dân cư, có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân cư và UBND phường, thị trấn (Mẫu 

07). 

- Danh sách các kênh giao tiếp sử dụng một trong các nền tảng, ứng dụng 

phần mềm Zalo, Mocha, Lotus, Gapo (Mẫu 08). 

- Các loại tài liệu khác, bao gồm ảnh chụp để minh chứng (nếu có). 

III. VỀ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 7 VỀ VĂN HÓA, THỂ THAO ĐÔ 

THỊ   

1. Nội dung tiêu chí  

Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu chuẩn 

đạt chuẩn 

7. Văn 

hóa, thể 

thao đô 

thị 

1. Có Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Nhà văn hóa có 

cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm, được sử dụng đúng 

mục đích (đạt quy định tại Thông tư số 14/2016/TT- 

BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ VHTTDL quy định 

tiêu chí của Trung tâm Văn hóa- Thể thao phường, thị trấn 

(*) 

Đạt 

2. 90% khối và tương đương thuộc phường; 80% khối và 

tương đương thuộc thị trấn có điểm sinh hoạt văn hóa, thể 

thao, hoạt động thường xuyên, hiệu quả (có nhà văn hóa - 

sân thể thao hoạt động có hiệu quả) 

Đạt 
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3. Số hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội (theo Quyết định số 60/2016/QĐ- 

UBND và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An (*) và nếp sống văn minh đô thị theo quy định 

của trung ương, địa phương và quy ước của khối, xóm. 

90% 

4. Các đội văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở phường, thị 

trấn và các tổ dân phố thường xuyên hoạt động. 
Đạt 

 

 

 

 

 

 

5. Có tủ sách pháp luật đảm bảo các đầu sách, thường xuyên 

được bổ sung, cập nhật các loại sách báo, tài liệu truyên 

truyền theo quy định của pháp luật. 

Đạt 

* Ghi chú: (*) Trong trường hợp các văn bản nêu trên được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì thực hiện theo văn bản mới. 

2. Hướng dẫn thực hiện 

2.1. Tiêu chí “1. Có Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Nhà văn hóa có 

cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm, được sử dụng đúng mục đích (đạt quy 

định tại Thông tư số 14/2016/TT- BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ 

VHTTDL quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa- Thể thao phường, thị 

trấn” 

a) Diện tích đất được quy hoạch: 

- Khu Trung tâm Văn hóa-Thể thao: Tối thiểu 300m2. 

- Sân tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao (chưa tính sân vận động): Tối 

thiểu 300m2. 

b) Quy mô xây dựng: 

- Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao: Tối thiểu 200 chỗ ngồi. 

- Phòng chức năng (hành chính; đọc sách, báo; hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao phù hợp): Có đủ. 



10 
 

- Công trình phụ trợ Trung tâm Văn hóa-Thể thao (nhà để xe, khu vệ sinh, 

vườn hoa): Có đủ. 

c) Trang thiết bị: 

- Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao có đủ: Bàn, ghế, trang bị âm 

thanh, ánh sáng...: Có đủ. 

- Dụng cụ thể dục thể thao đảm bảo theo công trình thể dục thể thao và các 

môn thể thao: Có đủ. 

d) Cán bộ: 

- Ban giám đốc phải được tập huấn về quản lý, khai thác và tổ chức hoạt 

động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn: Đạt. 

- Cán bộ nghiệp vụ có chuyên môn về văn hóa, thể thao: Đạt. 

e) Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao: 

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch 

hàng năm đã được Ủy ban nhân dân phường, thị trấn duyệt: Đạt 100% kế hoạch. 

f) Hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em: 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... đáp ứng nhu 

cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa bàn: Đạt 30% thời lượng hoạt động. 

2.2. Tiêu chí “2. 90% khối và tương đương thuộc phường; 80% khối và 

tương đương thuộc thị trấn có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động 

thường xuyên, hiệu quả (có nhà văn hóa - sân thể thao hoạt động có hiệu 

quả)” 

80% khối thuộc thị trấn có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động 

thường xuyên, hiệu quả (có nhà văn hóa - sân thể thao hoạt động có hiệu quả). 

2.3. Tiêu chí “3. Số hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội (theo Quyết định số 60/2016/QĐ- UBND và Quyết định 

số 02/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An (*) và nếp sống văn minh đô thị theo quy định của trung ương, địa 

phương và quy ước của khối, xóm” 

Số hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội 

(theo Quyết định số 60/2016/QĐ- UBND và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An (*) và nếp sống văn 

minh đô thị theo quy định của trung ương, địa phương và quy ước của khối, xóm: 

Đạt 90%. 
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2.4. Tiêu chí “4. Các đội văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở phường, thị 

trấn và các tổ dân phố thường xuyên hoạt động” 

2.5. Tiêu chí “5. Có tủ sách pháp luật đảm bảo các đầu sách, thường 

xuyên được bổ sung, cập nhật các loại sách báo, tài liệu truyên truyền theo 

quy định của pháp luật” 

3. Hồ sơ minh chứng 

- Báo cáo đánh giá thực hiện tiêu chí số 5 và tiêu chí số 7 (Mẫu 01). 

- Các tài liệu, hồ sơ minh chứng các nội dung của tiêu chí số 5 và tiêu chí số 

7. 

- Các loại tài liệu khác, bao gồm ảnh chụp để minh chứng (nếu có). 

Trên đây là Hướng dẫn về việc thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg; 

Tiêu chí số 5 về thông tin, truyền thông đô thị; Tiêu chí số 7 về văn hóa, thể thao 

đô thị phục vụ xét công nhận Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Phòng Văn hóa 

và Thông tin đề nghị UBND thị trấn nghiên cứu để thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                                          

- Sở Văn hoá và Thể thao (b/c);          

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/c);                                  
- Văn phòng điều phối NTM huyện; 

- UBND Thị Trấn; 

- Lưu phòng.                                                                                                               

TRƯỞNG PHÒNG                                                          

 

 

 

Nguyễn Kim Nam 
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