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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định công nhận các danh hiệu Nếp sống văn hóa 

trên địa bàn thành phố Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Chính 
phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, 
thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng 
văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

Căn cứ Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ 
Văn hóa, Thể Thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét 
và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ”;

Căn cứ Thông tư số: 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 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”;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ 
Văn hóa, Thể Thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét 
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và công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 
“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Căn cứ Thông tư 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tư 
pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp 
luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật;

Thực hiện Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 
của UBND thành phố Lào Cai về việc ban hành quy định về công tác thi đua khen 
thưởng; kỷ lục và hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công nhận các danh 
hiệu Nếp sống văn hóa trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9 năm 2017;
2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 

8 năm 2012 của UBND thành phố Lào Cai về việc ban hành Quy định công nhận 
danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn 
thành phố Lào Cai.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

thành phố Lào Cai có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, triển khai và kiểm tra, đôn đốc 
thực hiện quy định này.

2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Văn hóa 
và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các xã, 
phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UBND THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Quang Minh
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QUY ĐỊNH
Công nhận các danh hiệu Nếp sống văn hóa 

trên địa bàn thành phố Lào Cai
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/2017/QĐ-UBND,

 ngày 14 tháng 9 năm 2017 của UBND thành phố Lào Cai).

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu: Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Tổ dân phố 
văn hóa, Cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp, Trường học, Chợ đạt chuẩn văn hóa; Xã 
đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, gọi chung 
là: “Các danh hiệu nếp sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Lào Cai.

2. Đối tượng áp dụng:
a) Hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn thành phố Lào Cai.
b) Các thôn, tổ dân phố.
c) Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến trình tự và thủ tục 

công nhận Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan, đơn vị, 
Doanh nghiệp, Trường học, Chợ đạt chuẩn văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông 
thôn mới và Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Việc công nhận các danh hiệu nếp sống văn hóa chỉ được áp dụng với 

những trường hợp có đăng ký thi đua.
2. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân nắm vững và tự 

giác thực hiện tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu nếp sống văn hóa.
3. Việc bình xét, công nhận các danh hiệu nếp sống văn hóa phải công khai, 

dân chủ, đúng tiêu chuẩn, đúng trình tự, thủ tục và đúng thời gian quy định.
Điều 3. Thẩm quyền, thời hạn công nhận
1. Danh hiệu Gia đình văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường 

công nhận mỗi năm một lần; công nhận lại ba (03) năm một lần.
2. Danh hiệu Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố công nhận hàng năm và công nhận lại ba năm (03) một lần.
3. Danh hiệu: Cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp, Trường học, Chợ đạt chuẩn 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận hằng năm và công 
nhận lại năm (05) năm một lần.

4. Danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Phường đạt chuẩn văn 
minh đô thị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận; được thực hiện 
hằng năm, hai (02) năm đối với công nhận lần đầu, năm (05) năm công nhận lại.

Chương II
TIÊU CHUẨN GIA ĐÌNH VĂN HÓA; THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA;

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, CHỢ, TRƯỜNG HỌC VĂN 
HÓA; XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI;

PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ

Điều 4. Tiêu chuẩn Gia đình văn hóa
1. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương:
a) Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân; không vi phạm pháp luật Nhà 

nước, quy định của địa phương, quy ước của cộng đồng; Không lấn chiếm đất đai, 
lòng đường, lề đường, hành lang, vỉa hè; không lắp, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo 
sai quy định; không sử dụng mái che, mái vảy, mái hiên di động, cơi nới gây mất 
mỹ quan; không xây dựng công trình trái pháp luật; không vi phạm trật tự an toàn 
giao thông.

b) Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh trong gia đình, cộng 
đồng, trường học, văn hóa giao thông, văn minh thương mại và nơi công cộng. 
Không tuyên truyền, tổ chức, tham gia các hoạt động tôn giáo, khiếu kiện đông 
người trái pháp luật.

c) Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội:
- Việc cưới: Tổ chức lễ cưới trang trọng, văn minh; không tổ chức lễ cưới 

linh đình, kéo dài nhiều ngày; không để âm thanh quá lớn làm ảnh hưởng đến 
cộng đồng. Không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống.

- Việc tang: Không để âm thanh quá lớn, không thuê khóc, không rải tiền 
Việt Nam đồng, tiền vàng mã trên đường đưa tang. Không để người chết quá 
48 giờ.

- Lễ hội: Trang phục lịch sự khi tham gia lễ hội. Không lợi dụng lễ hội để 
chơi bài hoặc cờ bạc dưới mọi hình thức.

d) Tích cực tham gia Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua do các cấp các ngành phát động. 
Tham gia đây đủ các hoạt động, các buổi hội họp của cộng đồng, treo cờ Tổ quốc 
đúng quy định.
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2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong 
cộng đồng.

a) Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau tiến bộ, cùng có trách 
nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Không vi phạm chính sách Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, phụ nữ có thai được khám 
định kỳ.

b) Các thành viên trong gia đình có lối sống lành mạnh; không có bạo 
lực gia đình, không để trẻ em lang thang, bị lạm dụng; không có hành vi và vi 
phạm pháp luật; không phát sinh người nghiện ma túy và mắc tệ nạn xã hội. 
Gia đình đã có người nghiện phải thực hiện tốt quy chế cai nghiện ma túy của 
thành phố.

c) Giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; 
đổ rác, xử lý chất thải đúng quy định; chăn nuôi gia súc phải có hố ủ phân đảm 
bảo vệ sinh, không để chất thải gây ô nhiễm môi trường; không thả rông gia súc.

d) Đoàn kết tương trợ giữa các hộ gia đình ở cộng đồng, giúp đỡ người 
hoạn nạn; tham gia đầy đủ các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ “Quỹ vì 
người nghèo”; ủng hộ, khắc phục hậu quả thiên tai và các hoạt động nhân đạo, 
từ thiện khác.

3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, 
chất lượng, hiệu quả:

a) Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường và đi học đều, chăm ngoan, 
hiếu học.

b) Có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng; đời sống vật 
chất, tinh thần của các thành viên trong gia đình ngày càng nâng cao.

Điều 5. Tiêu chuẩn Thôn văn hóa
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển.
a) Thực hiện tốt Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh; các hộ gia đình đều có biện pháp phát triển kinh tế, từng bước 
giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

b) 95% trở lên hộ gia đình tham gia xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế, 
xã hội ở cộng đồng.

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:
a) Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn từng bước đạt chuẩn theo quy định của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có Tổ, Đội văn nghệ, giữ gìn và phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển.

b) Có 98% trở lên số hộ thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội và Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh.

c) Chấp hành chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; không có trường 
hợp: Tảo hôn, di cư tự do; không có phụ nữ đi khỏi địa phương không rõ lý do.
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d) Thực hiện tốt Quy ước của cộng đồng. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt từ 
70% trở lên.

e) Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục 
trung học trở lên; phong trào “khuyến học, khuyến tài” hoạt động hiệu quả.

g) Không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm đông người.
f) Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội (cổ hộ khẩu thường trú) tại cộng 

đồng.
3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:
a) Bảo vệ môi trường sinh thái; đường làng, ngõ xóm, nơi sinh hoạt cộng 

đồng luôn sạch sẽ.
b) Rác thải được thu gom, xử lý theo quy định; không thả rông gia súc, không 

để ô nhiễm môi trường trong cộng đồng.
c) Có 85% trở lên số hộ gia đình có 3 công trình (nước sạch, nhà tắm, hố xí) 

hợp vệ sinh.
4. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước:
a) Có từ 95% trở lên số hộ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không lấn 
chiếm đất đai, lòng đường, lề đường, xây dựng công trình trái pháp luật.

b) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra trọng 
án hình sự (do người dân trong thôn gây ra); phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ 
hòa giải và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

c) Tham gia xây dựng Chi bộ Đảng, Chính quyền đạt danh hiệu “Trong sạch, 
vững mạnh”; các tổ chức đoàn thể đạt tiên tiến trở lên.

5. Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát triển phong trào 
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Nhân đạo từ thiện”.

Điều 6. Tiêu chuẩn Tổ dân phố văn hóa
1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển: Có 92% trở lên số hộ gia 

đình có biện pháp phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng; Tích cực tham 
gia Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 
ủng hộ Quỹ vì người nghèo và các loại quỹ vận động khác.

2. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú:
a) Xây dựng cơ sở vật chất văn hóa phù hợp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 

nhân dân; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển.
b) Có 95% trở lên số hộ thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh; 

thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
c) Không có các trường hợp: Tảo hôn; tổ chức, tuyên truyền, tham gia các 

hoạt động tôn giáo, khiếu kiện đông người trái pháp luật, mê tín dị đoan; không 
để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm đông người.
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d) Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội (có hộ khẩu thường trú) ở cộng 
đồng.

e) Có 80% trở lên hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; phong trào 
“khuyến học, khuyến tài” hoạt động hiệu quả.

3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp:
a) Đường phố, hành lang, vỉa hè, nơi công cộng luôn thông thoáng, sạch sẽ. 

Không lấn chiếm lòng đường, hè phố; không gây cản trở giao thông; không sử 
dụng mái che, mái vảy, mái hiên di động, cơi nới gây mất mỹ quan; không có sản 
phẩm quảng cáo sai quy định.

b) Bảo vệ môi trường sinh thái; Có 95% trở lên số hộ thực hiện phân loại chất 
thải rắn tại nguồn, đổ rác, xử lý chất thải đúng quy định; không có trường hợp ô 
nhiễm môi trường ở khu dân cư.

4. Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước:

a) Có 95% trở lên hộ gia đình nghiêm chỉnh chấp hành các đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương 
và Quy ước của cộng đồng; phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở.

b) Nhà ở dân cư và các công trình công cộng được xây dựng đúng quy hoạch, 
đúng quy định về xây dựng; không lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái 
phép.

c) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra trọng án 
hình sự (do người dân trong tổ gây ra).

5. Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát triển phong trào 
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Nhân đạo từ thiện”.

Điều 7. Tiêu chuẩn Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
a) Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.
b) Có sáng kiến, kinh nghiệm, cải tiến quản lý được áp dụng vào thực tiễn. 

Hằng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn 
vị được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở.
a) Xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ; 100% 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn 
hóa, văn minh; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội. Tham gia đầy đủ các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ 
thiện” và ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo”.

b) Không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiện ma túy và 
mắc các tệ nạn xã hội; không hút thuốc lá trong khuôn viên của cơ quan, đơn vị; 
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không sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, trong giờ nghỉ trưa ngày làm 
việc và ngày trực.

c) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, dân chủ, thân thiện; trang phục 
gọn gàng, lịch sự, phù hợp; tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ thể 
dục, thể thao; hằng năm, có 98% trở lên gia đình cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

d) Bảo vệ môi trường sinh thái; khuôn viên, cảnh quan môi trường thuộc cơ 
quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp; thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, đổ rác, 
xử lý chất thải đúng quy định.

3. Gương mẫu chấp hành chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước.

a) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm chỉnh chấp hành 
các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy 
định của địa phương và Quy ước của cộng đồng.

b) 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nội quy, 
quy chế làm việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ và cải cách hành chính; không có 
người vi phạm pháp luật bị xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên.

c) Cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, an toàn phòng 
chống cháy nổ.

Điều 8. Tiêu chuẩn Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
a) Hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng năm.
b) Có sáng kiến, kinh nghiệm, cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ được áp 

dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 
Hằng năm 80% công nhân, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp được 
tập huấn, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, thi nâng bậc lương theo định kỳ.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa tốt đẹp trong doanh 
nghiệp.

a) Có quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đoàn kết, tiến bộ giữa doanh nghiệp 
và người lao động; giữ mối quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương, phối 
hợp thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

b) Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, 
vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; không để xảy ra tại nạn lao động chết 
người do lỗi chủ quan của doanh nghiệp.

c) Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh; gương mẫu thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

d) Không có người vi phạm pháp luật, người nghiện ma túy và mắc các tệ 
nạn xã hội; không hút thuốc lá trong khuôn viên của doanh nghiệp; không sử dụng 
rượu, bia trước và trong giờ làm việc, trong giờ nghỉ trưa ngày làm việc và ngày 
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trực; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người và biểu tình trái pháp luật.
đ) Bảo vệ môi trường sinh thái; thu gom, xử lý nước thải, rác thải đúng quy 

định; khuôn viên, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
3. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động.
a) 100% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm và thu 

nhập ổn định.
b) Tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mẫu 

giáo, sinh hoạt đoàn thể; hỗ trợ công nhân khó khăn.
c) Đảm bảo cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; thường 

xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch và 
vui chơi giải trí cho công nhân lao động.

4. Gương mẫu chấp hành chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước.

a) 100% người sử dụng lao động và người lao động được tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục chính sách, pháp luật và quy định có liên quan.

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, các loại phí theo quy định; 
tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện.

c) Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của công nhân 
lao động theo quy định của pháp luật.

đ) Sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Tiêu chuẩn Chợ đạt chuẩn văn hóa
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, tích cực thực hiện các phong trào thi 

đua do các cấp, các ngành phát động.
b) Hằng năm 100% cán bộ quản lý, người lao động trong Ban quản lý chợ 

được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
c) 100% hộ kinh doanh hoàn thành các khoản đóng góp theo quy định của 

pháp luật.
2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa.
a) Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, thân thiện; phấn đấu 

xây dựng chợ đạt tiêu chí “Chợ văn minh thương mại”.
b) Chủ hộ kinh doanh có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện, cởi 

mở với khách hàng; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh thương mại, 
không nói thách, đốt vía, chèo kéo khách. Gương mẫu thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

c) Cán bộ, người lao động trong Ban quản lý chợ không mắc các tệ nạn xã 
hội; không hút thuốc lá trong khuôn viên chợ; không sử dụng rượu, bia trước và 
trong giờ làm việc, trong giờ nghỉ trưa ngày làm việc và ngày trực.
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d) Ki ốt bán hàng của hộ kinh doanh có biển hiệu; niêm yết giá tại địa điểm 
kinh doanh (đối với những mặt hàng chính) và bán đúng giá niêm yết. Không lấn 
chiếm hành lang, vỉa hè, lối đi lại làm nơi bán hàng.

đ) Đảm bảo vệ sinh môi trường, phân loại chất thải rắn tại nguồn đúng quy 
định; Khuôn viên, cảnh quan môi trường luôn sạch, đẹp.

e) Thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm.
f) Giữ gìn trật tự an ninh và phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho nhân 

dân và du khách.
g) Xây dựng các tổ chức Hội, Hội nghề nghiệp, Hội phụ nữ đoàn kết giúp 

đỡ nhau phát triển kinh doanh. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển.
3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước.
a) Cán bộ, người lao động trong Ban quản lý chợ và hộ kinh doanh nghiêm 

chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, quy định của địa phương; nội quy, quy chế làm việc của Ban quản 
lý chợ.

b) 100% hộ kinh doanh cố định có đăng ký kinh doanh, chấp hành quy 
hoạch ngành hàng, không kinh doanh các mặt hàng trái với giấy phép đăng ký 
kinh doanh.

c) Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 10. Tiêu chuẩn Trường học đạt chuẩn văn hóa
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
a) Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao 

chất lượng, hiệu quả giáo dục, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác 
hàng năm.

b) Có sáng kiến, cải tiến, kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy 
được áp dụng vào thực tiễn. Hằng năm, 98% cán bộ giáo viên xếp loại hoàn thành 
nhiệm vụ trở lên; có từ 50% trở lên giáo viên giáo viên dạy giỏi cấp trường; Học 
sinh xếp loại học lực đạt yêu cầu từ 90% trở lên.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, 
phong phú trong trường học.

a) Xây dựng tập thể đoàn kết, Nhà giáo mẫu mực. Lãnh đạo nhà trường tham 
mưu tốt với chính quyền địa phương, giữ mối quan hệ chặt chẽ với Ban đại diện 
Hội cha mẹ học sinh;

b) 100% cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn 
hóa, văn minh; học sinh xếp loại đạt về các tiêu chí phẩm chất, năng lực từ 90% 
trở lên.

c) Không có cán bộ, giáo viên, học sinh, người lao động mắc các tệ nạn xã 
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hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không hút thuốc 
lá trong khuôn viên trường học; không sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm 
việc, trong giờ nghỉ trưa ngày làm việc và ngày trực; 100% gia đình giáo viên đạt 
danh hiệu gia đình văn hóa.

d) Trang phục gọn, đẹp, lịch sự, phù hợp; cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu 
cầu giáo dục toàn diện; phong trào văn hóa văn nghệ thể dục, thể thao phát triển, 
có ít nhất 02 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả.

đ) Đảm bảo an toàn thực phẩm; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông 
người trong trường học.

e) Bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, 
đổ rác, xử lý chất thải đúng quy định; cảnh quan, khuôn viên trường học xanh, 
sạch, đẹp.

3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước.

a) Cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong 
trường học nghiêm chỉnh chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phát huy Quy chế dân 
chủ trong trường học.

b) Thực hiện tốt nội quy, quy chế của trường, Quy tắc ứng xử văn hóa văn 
minh; Không có người vi phạm pháp luật bị xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên.

c) Đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng 
chống cháy nổ trong trường học.

Điều 11. Tiêu chuẩn Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
1. Giúp nhau phát triển kinh tế: Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh 

doanh, thu hút lao động việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. Giảm hộ 
nghèo xuống dưới mức bình quân chung của thành phố.

2. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa:
a) Có 60% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” ba (03) năm 

liên tục trở lên; Có 85% trở lên hộ gia đình được công nhận “nhà sạch, vườn 
đẹp”.

b) Có từ 50% số thôn trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu Thôn 
văn hóa năm (05) năm liên tục.

3. Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở:
a) Nhà văn hóa xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm, từng bước đạt 

chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoạt động hiệu quả.
b) 100% số thôn có điểm Văn hóa; trong đó 50% điểm văn hóa đạt chuẩn 

theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c) Phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giữ gìn và phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc.
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d) Hằng năm, xã tổ chức được các hoạt động Liên hoan, hội diễn văn nghệ 
quàn chúng và thi đấu các môn thể thao.

4. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn:
a) 75% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa, quy định về 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
b) Không có tệ nạn xã hội phát sinh; thực hiện tốt quy chế cai nghiện ma túy 

của thành phố.
c) Đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; 100% thôn có tổ vệ sinh, 

thường xuyên quét dọn, thu gom, xử lý rác thải đúng quy định. Nghĩa trang Nhân 
dân của xã được xây dựng và quản lý theo quy định.

d) Thực hiện tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “nhân đạo từ thiện”, và các 
phong trào văn hóa - xã hội khác.

5. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và quy định của địa phương:

a) 90% trở lên người dân nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

b) 95% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông 
thôn mới; tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, xã hội ở cộng đồng.

c) 100% thôn xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế 
dân chủ ở cơ sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục và thời gian 
quy định, không có trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài nhiều ngày và khiếu kiện 
đông người, trái pháp luật. 

d) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác 
hòa giải ở cơ sở được đánh giá hoạt động hiệu quả.

đ)  Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được 
xây dựng đúng quy hoạch và quản lý theo pháp luật; không tàng trữ và lưu hành 
văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

Điều 12. Tiêu chuẩn Phường đạt chuẩn văn minh đô thị
1. Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch
a) Quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị, các dự án, công trình 

trên địa bàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai và niêm yết 
tại trụ sở UBND phường.

b) 100% công trình công cộng xây mới (kể từ khi quy hoạch được phê duyệt) đúng 
quy hoạch, kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

c) Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng; phát huy 
vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng 
đô thị.

d) Hằng năm, có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đường giao thông đô thị; nâng 
cấp, sửa chữa, bê tông hóa đường dân sinh.
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2. Quản lý đô thị
a) 100% các công trình xây mới phải có Giấy phép, xây dựng đúng qui 

hoạch; không có trường hợp lấn chiếm đất đai, công trình xây dựng trái phép, sai 
phép nghiêm trọng phải cưỡng chế, tháo dỡ.

b) Trụ sở UBND, Nhà văn hóa phường, Điểm văn hóa khu dân cư được quản 
lý đúng quy định, khai thác, sử dụng hiệu quả, không có trường hợp sử dụng sai 
mục đích.

c) Hệ thống công viên, vườn hoa, sân chơi được đầu tư, phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt của cộng đồng dân cư.

d) Bố trí, sắp xếp hợp lý các vị trí bãi đỗ xe, có biện pháp hạn chế thấp nhất 
trường hợp đậu đỗ xe không đúng quy định.

đ) Đảm bảo vệ sinh môi trường; 95% trở lên số hộ thực hiện phân loại chất 
thải rắn tại nguồn, đổ rác, xử lý chất thải đúng quy định; 100% cơ sở sản xuất kinh 
doanh có giải pháp đảm bảo quy định về môi trường.

e) Hằng năm, đạt chỉ tiêu xây dựng các tuyến phố văn minh, tuyến phố kiểu 
mẫu theo kế hoạch được giao.

f) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác 
hòa giải ở cơ sở được đánh giá hoạt động hiệu quả.

3. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị
a) Không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi 

nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan.
b) Có 95% trở lên số hộ thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh; 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
c) Cải tạo, trồng mới cây xanh công cộng đúng quy hoạch được duyệt; Thực 

hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hè phố và hệ thống thoát nước đô thị.
d) Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết; thực hiện tốt các phong 

trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Nhân đạo từ thiện”.
4. Nâng cao chất lượng các danh hiệu nếp sống văn hóa
a) 85% trở lên số tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” 03 (ba) 

năm liên tục.
b) 100% cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, trường học công lập, 60% trở 

lên doanh nghiệp trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 05 (năm) năm trở lên. 
c) Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; không xảy ra trọng án hình 

sự; Có biện pháp ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý tụ điểm tệ nạn xã hội trên 
địa bàn. 

d) Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển; 80% trở lên tổ 
dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao. 

5. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương
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a) 95% trở lên hộ số hộ gia đình nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa 
phương.

b) 100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng, quy chế 
dân chủ ở cơ sở; các Tổ tự quản hoạt động thường xuyên, hiệu quả; không có 
trường hợp Tổ tự quản xếp loại trung bình và yếu.

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định; 
không có trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài nhiều ngày, khiếu kiện đông người, 
vượt cấp, trái pháp luật. Không tuyên truyền, tham gia các hoạt động tôn giáo sai 
quy định.

d) Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa được xây dựng theo qui hoạch, 
thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật.

e) Tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền, xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện 
các chính sách xã hội.

Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU 

NẾP SỐNG VĂN HÓA

Điều 13. Trình tự, thủ tục công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa
1. Trình tự, thủ tục:
a) Hàng năm, các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa với Trưởng 

thôn, Tổ trưởng dân phố.
b) Trưởng thôn, Tổ dân phố chủ trì phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt 

trận ở khu dân cư tổ chức họp dân, bình xét gia đình văn hóa.
c) Căn cứ biên bản họp bình xét của khu dân cư, Trưởng thôn, Tổ dân phố có 

văn bản đề nghị xét, công nhận gia đình văn hóa, trình Ban chỉ đạo phong trào TD 
ĐKXD ĐSVH xã, phường.

d) Ban chỉ đạo phong trào TD ĐKXD ĐSVH xã, phường kiểm tra, rà soát và 
tổ chức hội nghị xét duyệt. Kết quả xét duyệt được BCĐ phong trào TD ĐKXD 
ĐSVH xã, phường trình Chủ tịch UBND xã, phường xem xét, quyết định. Trong 
thời hạn năm (05) ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND 
xã, phường ra Quyết định công nhận.

e) Căn cứ quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm, Ban 
chỉ đạo phong trào TD ĐKXD ĐSVH xã, phường trình Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã, phường quyết định công nhận gia đình văn hóa ba (03) năm liên tục. 
Thời gian giải quyết là năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ.

2. Hồ sơ đề nghị gồm:
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a) Bản đăng ký xây dựng danh hiệu: Gia đình văn hóa của hộ gia đình.
b) Biên bản họp bình xét ở khu dân cư; công văn đề nghị kèm theo danh sách 

đề nghị công nhận Gia đình văn hóa.
3. Điều kiện công nhận:
a) Có đăng ký xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa.
b) Đạt tiêu chuẩn theo Điều 4 của Quy định này.
Điều 14. Trình tự, thủ tục công nhận danh hiệu Thôn văn hóa, Tổ dân 

phố văn hóa
1. Trình tự, thủ tục:
a) Hàng năm, các thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng thôn, tổ dân phố văn 

hóa với Ban chỉ đạo phong trào TD ĐKXD ĐSVH xã, phường.
b) Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố chủ trì phối hợp với Trưởng Ban công 

tác Mặt trận khu dân cư tổ chức họp dân, bình xét, đề nghị công nhận thôn, tổ dân 
phố văn hóa.

c) Ban chỉ đạo phong trào TD ĐKXD ĐSVH xã, phường tổ chức kiểm tra, rà 
soát, họp để xét duyệt; hoàn thiện biên bản, tờ trình kèm theo danh sách các thôn, 
tổ đề nghị công nhận đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa. Hồ sơ đề nghị gửi 
UBND thành phố qua phòng Văn hóa và Thông tin.

d) Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 
Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tham mưu cho BCĐ phong trào TD 
ĐKXD ĐSVH thành phố kiểm tra, rà soát, họp BCĐ để xét duyệt, trình Chủ tịch 
UBND thành phố ra quyết định công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa 
hàng năm; công nhận thôn, tổ dân phố văn hóa ba (03) năm liên tục. Thời gian giải 
quyết năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Báo cáo thành tích xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa của Trưởng thôn, Tổ 

trưởng dân phố có xác nhận của Ủy ban nhân dân các xã, phường.
b) Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận thôn, tổ dân phố 

văn hóa của BCĐ xã, phường hàng năm, ba (03) năm liên tục.
c) Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Hồ sơ đề nghị công nhận một (01) bộ, nộp trực tiếp tại phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố và gửi qua mạng VNPT-Ioffce.
3. Điều kiện công nhận:
a) Có đăng ký xây dựng Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa.
b) Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy định này.
Điều 15. Trình tự, thủ tục công nhận danh hiệu Cơ quan, đơn vị, Doanh 

nghiệp, Chợ, Trường học đạt chuẩn văn hóa
1. Trình tự, thủ tục:
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a) Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học và Ban 
quản lý chợ đăng ký xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chợ, trường học đạt 
chuẩn văn hóa với BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH xã, phường.

b) Ban chỉ đạo phong trào TD ĐKXD ĐSVH xã, phường tổng hợp danh sách 
đăng ký gửi UBND thành phố qua phòng Văn hóa và Thông tin.

c) Ban chỉ đạo phong trào TD ĐKXD ĐSVH thành phố phối hợp với BCĐ 
phong trào TD ĐKXD ĐSVH các xã, phường tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện 
các tiêu chí nếp sống văn hóa.

d) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học và Ban quản lý chợ 
gửi hồ sơ đề nghị công nhận Cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp, Chợ, Trường học đạt 
chuẩn văn hóa cho BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH các xã, phường.

e) BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH các xã, phường tổng hợp, rà soát, tổ chức 
họp để xét duyệt; hoàn thiện biên bản, tờ trình kèm theo danh sách các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp, trường học, chợ đề nghị công nhận đạt chuẩn văn hóa gửi Ban chỉ 
đạo phong trào TD ĐKXD ĐSVH thành phố qua phòng Văn hóa và Thông tin.

f) Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành 
phố tham mưu cho BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH thành phố kiểm tra, rà 
soát; họp BCĐ để xét duyệt, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ra quyết 
định công nhận danh hiệu Cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp, Chợ, Trường học đạt 
chuẩn văn hóa hàng năm; Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận 
Cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp, Chợ, Trường học đạt chuẩn văn hóa năm (05) 
năm liên tục. Thời gian giải quyết năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy 
đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, 

chợ văn hóa của các cơ quan, đơn vị có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.
- Báo cáo hằng năm, báo cáo hai (02) năm đối với công nhận lần đầu.
- Báo cáo năm (05) năm đối với công nhận năm năm liên tục.
b) Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã phường.
Hồ sơ đề nghị công nhận một (01) bộ, nộp trực tiếp tại phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố và gửi qua mạng VNPT-Ioffce.
3. Điều kiện công nhận:
a) Có đăng ký xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt 

chuẩn văn hóa.
b) Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của 

Quy định này.
Điều 16. Trình tự, thủ tục xét, công nhận Xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới và Phường đạt chuẩn văn minh đô thị
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1. Trình tự đăng ký, xét và công nhận:
a) Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TD 

ĐKXD ĐSVH) các xã, phường đăng ký xây dựng Xã đạt chuẩn văn hóa nông 
thôn mới, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị với Ban Chỉ đạo Phong trào TD 
ĐKXD ĐSVH thành phố qua phòng Văn hóa và Thông tin.

b) Ban Chỉ đạo Phong trào TD ĐKXD ĐSVH các xã, phường tổ chức Phát 
động thi đua, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; tổ chức họp thông qua Báo cáo đánh 
giá kết quả xây dựng Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Phường đạt chuẩn văn 
minh đô thị gửi UBND xã, phường.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường có văn bản đề nghị Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân thành phố công nhận Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 
Phường đạt chuẩn văn minh đô thị gửi kèm Báo cáo thành tích xây dựng Xã đạt 
chuẩn văn hóa nông thôn mới, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị (gửi phòng 
Văn hóa và Thông tin).

d) Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố tổ chức kiểm tra, 
đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 
mới, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị (có biên bản kiểm tra).

e) Văn phòng thường trực BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH (phòng Văn 
hóa và Thông tin) thành phố tham mưu cho Ban chỉ đạo thành phố họp để xét 
duyệt; phối hợp với Thường trực Thi đua, khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố ra quyết định công nhận, cấp Giấy công nhận Xã đạt chuẩn 
văn hóa nông thôn mới, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

2. Điều kiện công nhận:
a) Có đăng ký xây dựng danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 

Phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Công nhận lần đầu là hai (02) năm, công nhận 
hàng năm và năm (05) năm công nhận lại.

b) Đạt tiêu chuẩn theo Điều 11, Điều 12 của Quy định này.
3. Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Công văn đề nghị công nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới, kèm báo cáo hai (02) năm đối với công nhận lần đầu, (01) năm đối với công 
nhận hàng năm và báo cáo năm (05) năm đối với công nhận lại.

b) Hồ sơ đề nghị gồm 01 bộ, nộp trực tiếp tại UBND thành phố qua phòng 
Văn hóa và Thông tin và gửi qua mạng VNPT-Ioffce.

Điều 17. Biểu dương, khen thưởng
a) Gia đình văn hóa hằng năm được ghi vào Sổ Vàng truyền thống của thôn, 

tổ dân phố; được công bố trên loa truyền thanh ở khu dân cư; Gia đình văn hóa ba 
(03) năm liên tục tiêu biểu được khu dân cư biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội 
Đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày 18 tháng 11 hàng năm). 

b) Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa hằng năm được biểu dương tại các xã, 
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phường; Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa ba (03) năm liên tục tiêu biểu được 
UBND thành phố tặng giấy khen.

c) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Trường học, Chợ đạt chuẩn văn hóa được 
biểu dương, là tiêu chí xét khen thưởng trong phong trào thi đua toàn diện.

d) Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị 
được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng; mức thưởng bằng một (01) lần mức 
lương tối thiểu chung theo quy định hiện hành.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm thực hiện
1. Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Liên đoàn Lao động; các thành viên Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai, đôn 
đốc, kiểm tra thực hiện Quy định này; định kỳ 01 năm, tổng hợp báo cáo UBND 
thành phố và Thường trực BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH tỉnh Lào Cai.

2. Các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường căn cứ chức 
năng nhiệm vụ của minh tuyên truyền, phổ biến, vận động các cá nhân, hộ gia 
đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai 
thực hiện.

3. Căn cứ kết quả bình xét, kiểm tra đánh giá hàng năm, các gia đình văn 
hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, Xã đạt chuẩn văn 
hóa nông thôn mới, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, nếu vi phạm các nội dung 
trong điều khoản của quy định này sẽ không được công nhận; những trường hợp 
vi phạm nghiêm trọng sẽ bị thu hồi danh hiệu. Cấp ra quyết định công nhận danh 
hiệu có trách nhiệm ra quyết định thu hồi danh hiệu.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, có những vướng mắc, khó khăn, các 
tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời với UBND thành phố thông qua phòng Văn 
hoá và Thông tin để tổng hợp, xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. UBND THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Quang Minh


