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V/v kiểm tra, công nhận
các danh hiệu Văn hoá năm 2021

Kính gửi:
- Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá” các xã, thị trấn;
- Ban Điều hành xây dựng CQVH các Cơ quan, đơn vị trong huyện.
Thực hiện Công văn số 1203/SVHTTDL-NSVHGĐ, ngày 13/9/2021 về việc
kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH); Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Thăng Bình đề nghị Ban chỉ đạo
các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện một số nội dung về
việc kiểm tra, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hoá”,
“Tộc văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn
văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2021 như sau:
1- Chỉ đạo các thôn, khu phố triển khai việc bình xét danh hiệu Gia đình văn
hoá năm 2021 (hoàn thành việc bình xét GĐVH trước ngày 05/10/2021). Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn ban hành Quyết định công nhận “Gia đình văn hoá”
năm 2021. Tổng hợp số liệu GĐVH năm 2021 và GĐVH đạt 03 năm trở lên (theo
mẫu đính kèm) gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 15/10/2021.
2- Kiểm tra các thôn, khu phố; lập hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo huyện phúc tra
công nhận các thôn, khu phố đạt năm 2021.
Hồ sơ đề nghị gồm: (01 bộ)
+ Báo cáo thành tích xây dựng thôn, khu phố văn hóa năm 2021, có xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;
+ Thang điểm áp dụng bình xét khu dân cư văn hóa (Mẫu số 6) (BVĐ thôn,
khu phố tự chấm và BCĐ xã, thị trấn kiểm tra chấm lại);
+ Biên bản họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 9)
+ Tờ trình đề nghị của UBND xã, Thị trấn.
Thời gian gửi hồ sơ về Ban chỉ đạo huyện: Trước ngày 15/10/2021 (nơi nhận:
Phòng Văn hoá và Thông tin – Cơ quan thường trực BCĐ huyện), thời gian huyện
kiểm tra sẽ thông báo cụ thể đến các địa phương.
3- BCĐ xã, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các Quy ước, Tộc ước đã
đăng ký và đề nghị Chủ tịch UBND xã, thị trấn ra Quyết định công nhận “Tộc văn hóa”
theo các nội dung quy định tại Quy chế công nhận danh hiệu "Tộc văn hóa” ban
hành kèm theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh
Quảng Nam. Báo cáo danh sách các tộc đạt danh hiệu “Tộc văn hóa” năm 2021 và

03 năm trở lên (theo mẫu đính kèm) về BCĐ huyện qua Phòng VH&TT. Thời gian
hoàn thành trước ngày 20/10/2021.
4- BCĐ các xã kiểm tra, đánh giá xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới theo
Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 Quy định chi tiết về tiêu chuẩn,
trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Bộ
Văn hóa, Thể thao & Du lịch; nếu đạt các tiêu chí và thực hiện tốt đề án thì lập tờ
trình đề nghị Ban chỉ đạo huyện phúc tra công nhận “Xã đạt chuẩn văn hoá nông
thôn mới”; thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/20201. (Hồ sơ đề nghị gửi về phòng
VH&TT huyện).
5- Đối với Thị trấn Hà Lam tiếp tục thực hiện “Đề án xây dựng thị trấn đạt
chuẩn văn minh đô thị” và đánh giá mức độ đạt các tiêu chí theo Thông tư số
02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn
văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.
6- Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Thực hiện theo
Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan
đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
và Hướng dẫn số 10/HD-BCĐ ngày 22/02/2016 của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Quảng Nam.
Hồ sơ đề nghị (01 bộ):
+ Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận năm 2021;
+ Báo cáo tổng kết xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn
hoá năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Bảng chấm điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2021;
+ Bảng tổng hợp danh sách cán bộ đạt gia đình văn hoá năm 2021 và thang
điểm áp dụng bình xét gia đình văn hoá của từng cán bộ công chức, người lao động
năm 2021 (Mẫu số 4B, có xác nhận của BCĐ xã, thị trấn).
Thời gian gửi hồ sơ về Ban chỉ đạo huyện: Trước ngày 15 tháng 10 năm
2021 (nơi nhận: Phòng Văn hoá và Thông tin – Cơ quan thường trực BCĐ huyện),
thời gian huyện kiểm tra sẽ thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Trên đây là một số nội dung về việc kiểm tra công nhận các danh hiệu văn hóa
trong năm 2021. Đề nghị Ban chỉ đạo các xã, thị trấn; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
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