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PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

Số: 3910/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức, hoạt động
và tiêu chí của Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, the thao ấp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Thông tư sô 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 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;
Căn cứ Thông tư sô 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư sô
12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể
thao xã và Thông tư sô 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 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;
Căn cứ Quyết định sô 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân Thành phô ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng
nông thôn Thành phô Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020;
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Căn cứ Quyết định sô 24/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của ấp,
khu phô, tổ nhân dân, tổ dân phô;
Căn cứ Quyết định sô 5039/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban
nhân dân Thành phô về việc điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc
thù vùng nông thôn Thành phô Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020;
Theo đề nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình sô 5088/TrSVHTT-XDNSVHGĐ ngày 08 tháng 11 năm 2019 về ban hành Quy chế quy định mẫu
về tổ chức và hoạt động của Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp,
Công văn sô 17/STC-NS ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài chính, Công văn sô
155/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao
về điều chỉnh quy chế quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Văn phòng
- Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp, Tờ trình sô 3952/TTr-SNV ngày 18 tháng 9
năm 2020 của Giám đôc Sở Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (mẫu) về tổ chức, hoạt
động và tiêu chí của Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp tại Thành
phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa
và Thể thao, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Liêm
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QUY CHÊ (MẨU)
về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của
Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3910/QĐ-UBND
ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Điều 1. Đối tượng áp dụng
Quy chế về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt
văn hóa, thể thao ấp áp dụng tại các xã xây dựng nông thôn mới ở 05 huyện trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Tên gọi, vị trí, chức năng
1. Tên gọi: Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao + tên ấp.
2. Vị trí: Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp là hệ thống thiết
chế văn hóa, thể thao cơ sở, là một đơn vị tự quản của cộng đồng dân cư, do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập, lãnh đạo toàn diện; Trưởng ấp trực tiếp
quản lý; chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ văn hóa, thể thao của Trung tâm Văn hóa Thể thao xã hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên xã, Trung tâm Văn hóa - Thể
thao huyện.
3. Chức năng:
a) Là nơi trực tiếp thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy các hình thức hoạt động
tự quản, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới, quy định của địa
phương và phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai.
b) Nơi phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối
sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn ấp.
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c) Nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao

mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Điều 3. Nhiệm vụ
1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ
chính trị, sản xuất và đời sống của nhân dân ở ấp.
3. Tổ chức các hoạt động văn nghệ; thể dục, thể thao quần chúng; giao lưu, hội
thi, hội diễn văn nghệ, thi đấu các môn thể thao.
4. Tổ chức, duy trì hoạt động các loại hình Câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích.
5. Tổ chức các chương trình, lớp học nâng cao dân trí, phát hiện bồi dưỡng năng
khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ
em, hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân trên địa bàn ấp.
6. Tham gia các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, nếp sống văn
hóa, phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", Cuộc vận động "Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
7. Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả công trình cơ sở vật chất, trang thiết bị
văn hóa, thể thao.
8. Tổ chức các cuộc hội họp của ấp.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo địa phương giao.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức và chính sách
1. Ban chủ nhiệm, các thành viên Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể
thao ấp hoạt động theo nguyên tăc kiêm nhiệm, tự quản, tự trang trải từ nguồn kinh
phí xã hội hóa và hỗ trợ của ngân sách xã.
Trưởng ấp làm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm là Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp;
Trưởng ấp tổ chức bầu chọn Ban Chủ nhiệm Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa,
thể thao ấp, có từ 01 đến 03 người thuộc khối đoàn thể kiêm nhiệm.
2. Có đội ngũ cộng tác viên và người hoạt động nghiệp vụ không chuyên trách.
3. Về chế độ, chính sách: đã được hưởng phụ cấp hàng tháng theo chế độ người
hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo các quy định hiện hành.
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Điều 5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí
1. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm bố trí đất xây dựng Văn phòng - Tụ
điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp theo quy hoạch đã được phê duyệt.
2. Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp cần được xây dựng ở vị trí
trung tâm tạo thuận lợi cho nhân dân tham gia sinh hoạt.
3. Kiến trúc Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp phải phù hợp
điều kiện kinh tế - xã hội và sắc thái văn hóa của địa phương.
4. Có quy hoạch và từng bước triển khai xây dựng các công trình thiết yếu cho
hoạt động văn hóa, thể thao.
5. Trang thiết bị tối thiểu cho các hoạt động của Văn phòng - Tụ điểm sinh văn
hóa, thể thao ấp gồm: hệ thống âm thanh, ánh sáng, phông màn, bàn ghế, sách báo,
các dụng cụ thể thao và các loại nhạc cụ phù hợp.
6. Kinh phí:
a) Kinh phí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa: Do ngân sách Thành phố hỗ trợ
trong Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới theo từng
giai đoạn được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
b) Kinh phí chi hoạt động: Căn cứ theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND
ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nâng mức hỗ trợ
đối với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Được huy động kinh phí do nhân dân tự nguyện đóng góp và từ các nguồn lực
xã hội hóa để tăng cường hỗ trợ đầu tư xây cơ sở vật chất và các hoạt động văn hóa,
thể thao của ấp.
Điều 6. Tiêu chí Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp (mẫu)
1. Diện tích đất quy hoạch: 300m2 trở lên.
2. Quy mô xây dựng:
- Các phòng chức năng 50m2;
- Phòng đọc sách 20m2;
- Sân nền mái che 100m2 để phục vụ tổ chức họp dân, hội nghị, sinh hoạt văn
hóa;
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- Các công trình thể thao, nơi sinh hoạt Câu lạc bộ, đội nhóm có thể ở nhiều vị

trí trên địa bàn ấp;
Ngoài quy mô xây dựng Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp do
Ủy ban nhân dân thành phố quy định, các địa phương có nhu cầu mở rộng thêm quy
mô xây dựng cần thực hiện vận động xã hội hóa.
3. Trang thiết bị:
- Bộ tăng âm (tivi, ampli, micro, loa);
- Bộ trang trí, khánh tiết: cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, phông
màn sân khấu nhỏ, băng khẩu hiệu, cờ trang trí...
- Bàn ghế phục vụ hội họp sinh hoạt;
- Tủ sách, tranh ảnh tuyên truyền phục vụ thiếu nhi;
- Bảng tin, nội quy hoạt động;
- Dụng cụ văn hóa: Các loại nhạc cụ: đàn guitar tân - cổ, đàn organ, đàn bầu,
đàn nguyệt, đàn nhị, sáo trúc, trống,... (phù hợp với tình hình địa phương);
- Dụng cụ thể dục thể thao: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ
tướng, bộ dụng cụ thể dục ngoài trời,.

(phù hợp với tình hình địa phương).

4. Cán bộ nghiệp vụ:
- Trình độ chuyên môn: sơ cấp trở lên, được qua lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp
vụ văn hóa, thể thao;
- Chế độ thù lao: hưởng theo công việc.
5. Chỉ tiêu hoạt động:
- 50%/tổng số dân/ấp tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ thường xuyên;
- 33%/tổng số dân/ấp tham gia hoạt động thể dục thể thao thường xuyên;
- 30% thời gian hoạt động văn hóa,vui chơi, giải trí phục vụ cho trẻ em.
Điều 7. Nội dung chuyển tiếp
Đối với các Văn phòng Ban nhân dân - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp
có trước khi ban hành Quy chế thì giữ nguyên quy mô, chỉ thực hiện bổ sung các tiêu
chí khi đủ điều kiện về kinh phí, quỹ đất,. nhằm tiết kiệm kinh phí, tận dụng hết
công năng các công trình đã đầu tư.
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Đối với các Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp xây dựng sau
khi ban hành Quy chế thì thực hiện theo Điều 6 của Quy chế.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách
nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.
2. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ, Sở Tài chính phối hợp hướng dẫn về
chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cộng tác viên, chế độ tài chính, kinh
phí hoạt động cho Văn phòng - Tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp.
3. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề
nghị các đơn vị có ý kiến gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Văn hóa và
Thể thao) để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

