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Kính gửi:  Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, thị trấn 

 

Để chuẩn bị cho việc bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu: “Gia đình 

văn hóa”; “Xóm (thôn) văn hóa”, “Tổ dân phố văn hoá” năm 2022, Ban chỉ đạo phong 

trào “TDĐKXDĐSVH” huyện yêu cầu Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” các 

xã, thị trấn tập trung triển khai một số nội dung sau: 

1. Hướng dẫn các thôn, xóm, tổ dân phố bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

năm 2022, “Gia đình văn hóa” 3 năm (2020-2022) và đề nghị cấp có thẩm quyền công 

nhận. Báo cáo kết quả công nhận về Ban chỉ đạo huyện (qua Phòng VH &TT huyện) 

trước ngày 20/12/2022. 

2. Tổ chức bình xét danh hiệu “Xóm (thôn) văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 

năm 2022 theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng 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”. Đồng thời, hoàn tất hồ sơ, 

thủ tục đề nghị công nhận gửi về Ban chỉ đạo huyện (qua Phòng VH&TT huyện) 

trước ngày 28/10/2022. 

Yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, thị trấn chỉ 

đạo, triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện có 

khó khăn, vướng mặc kịp thời phản ánh về Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” 

huyện (qua Phòng VH&TT huyện) để chỉ đạo, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

   PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                       Trần Văn Vỵ 
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