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Số:              /UBND-VHTT 

V/v hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận danh 

hiệu “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan đạt 

chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày             tháng 11 năm 2022 
 

 

             Kính gửi:  

              - Phòng Văn hoá và Thông tin; 

              - Liên đoàn Lao động huyện; 

               - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ 

quy định 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”; Quyết định 

2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai 

đoạn 2021-2026; UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức họp bình xét, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu 

“Khu dân cư văn hóa” năm 2022 theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ; hồ sơ gồm: 

+ Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” của UBND 

xã, thị trấn. 

+ Bản đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” (Mẫu 

số 02- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP). 

+ Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét “Khu dân cư văn hóa” (Mẫu 

số 05- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP). 

+ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” (Mẫu số 09- 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP). 

- Hồ sơ gửi trực tuyến về UBND huyện trước ngày 05/12/2022. 

2. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện 

Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề 

nghị công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 

10/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai thực hiện Quyết 

định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
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hóa” giai đoạn 2021-2026. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua 

Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 31/12/2022. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ; thẩm định đề nghị 

công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2022 theo quy định. 

 - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn 

hóa năm 2022 về Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” huyện, tỉnh theo quy định.  

Yêu cầu Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin, Chủ tịch Liên đoàn Lao 

động huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công 

văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

 

Hà Quang Vinh 
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