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Kính gửi: 

- Liên Đoàn Lao động huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, 

trạm y tế trên địa bàn huyện; 

- Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” các xã, thị trấn. 
 

Để có cơ sở cho việc bình xét, thẩm định và đề nghị công nhận các danh 

hiệu: “Gia đình văn hoá”; “Xóm văn hóa”, “Tổ dân phố văn hoá” năm 2022; “Xã 

đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Cơ 

quan (đơn vị) đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 2 năm 2022-

2023; “Cơ quan (đơn vị) đạt chuẩn văn hóa” 5 năm 2022-2026 đảm bảo theo đúng 

quy định, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 

huyện yêu cầu: 

1. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

các xã, thị trấn: 

- Hướng dẫn các thôn (xóm), tổ dân phố đăng ký tham gia xây dựng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa” và danh hiệu “Xóm văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 

2022 theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP  ngày 17/9/2018 của Chính phủ. 

- Đăng ký công nhận “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” và “Thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị” 02 năm 2022-2023. Danh sách đăng ký gửi về Ban chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện (qua Phòng Văn 

hoá và Thông tin huyện) trước ngày 15/02/2022. 

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện: 

- Triển khai việc đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường 

học, trạm y tế đạt chuẩn văn hóa. Trường hợp đề nghị công nhận lần đầu thì phải 

đăng ký trước ít nhất 02 năm trở lên (ví dụ: Đăng ký Quý I/2022 thì đến Quý 

IV/2023, nếu đạt tiêu chuẩn văn hóa 02 năm liên tục thì được công nhận lần đầu). 

Trường hợp đề nghị công nhận lại thì phải đăng ký trước ít nhất 05 năm trở lên (Ví 

dụ: năm 2021 được công nhận lần đầu, năm 2022 đăng ký công nhận lại và tính đủ 

05 năm liên tục (2022-2026), nếu đạt tiêu chuẩn văn hóa thì được công nhận lại). 

Việc kiểm tra, đánh giá hàng năm tiến hành vào cuối năm và được lập thành biên 

bản ghi nhớ, nếu đạt liên tục 05 năm thì mới được công nhận lại. 
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- Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trạm y tế 

nộp bản đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trạm y tế 

đạt chuẩn văn hóa (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị) về Liên đoàn Lao 

động huyện trước ngày 10/02/2022.  Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện theo dõi, 

tổng hợp và gửi về Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá” huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) trước ngày 15/02/2022. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trạm y tế trên địa 

bàn huyện; Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hoá” các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung Công văn này. Trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dưng đời sống văn hoá” huyện (qua Phòng Văn hoá và Thông tin huyện) để 

kịp thời chỉ đạo./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 
 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Văn Vỵ 


		2022-01-20T18:04:18+0700


		2022-01-21T07:32:45+0700


		2022-01-21T10:49:19+0700


		2022-01-21T10:49:19+0700


		2022-01-21T10:49:19+0700




