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Kính gửi: 
- Thành viên Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết
  xây dựng đời sống văn hóa huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng
  đời sống văn hóa" 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 hoá”, “ Làng 
văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” (Sau đây gọi tắt 
là Nghị định 122), đồng thời để công tác bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", 
"Làng, khu dân cư văn hóa" năm 2022 được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên 
địa bàn toàn huyện, Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” huyện yêu cầu:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Trưởng ban chỉ đạo phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc bình xét, công nhận danh hiệu "Gia 
đình văn hóa" năm 2022 đối với các gia đình có đăng ký tham gia thi đua từ đầu 
năm và xét tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu, đảm bảo chính 
xác, khách quan, chất lượng theo đúng quy định tại Nghị định 122, cụ thể:

+ Về tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá" hàng 
năm thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 8 và Điều 9 của Nghị định 122;

+ Về quy trình xét tặng giấy khen "Gia đình văn hoá" tiêu biểu 03 năm liên 
tục (giai đoạn 2020-2022) thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của 
Nghị định 122. Quyết định khen thưởng danh hiệu "Gia đình văn hoá tiêu biểu 03 
năm liên tục" thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã; số lượng "Gia đình 
văn hoá tiêu biểu 03 năm liên tục" được tặng giấy khen không vượt quá 15% tổng 
số gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" 03 năm liên tục.
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+ Về thời gian: Thực hiện trong tháng 10/2022 và báo cáo kết quả về 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 
huyện) trước ngày 10/11/2022.

b) Tổ chức bình xét, đề nghị công nhận danh hiệu "Làng, khu dân cư văn 
hóa" đối với các làng, khu dân cư có đăng ký tham gia thi đua từ đầu năm và xét 
đề nghị tặng giấy khen cho các "Làng, khu dân cư văn hóa" tiêu biểu 05 năm 
liên tục (giai đoạn 2018-2022), việc bình xét phải đảm bảo tính khách quan, 
công bằng, chính xác và công khai, với phương châm không chạy theo thành 
tích mà chú trọng nâng cao chất lượng của các làng, khu dân cư, cụ thể:

+ Về tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu "Làng, khu dân cư văn hóa" 
hàng năm thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 14 và Điều 15 của Nghị 
định 122;

+ Về quy trình xét đề nghị tặng giấy khen cho các "Làng, khu dân cư văn 
hóa tiêu biểu 05 năm liên tục" thực hiện theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 
của Nghị định 122; số lượng "Làng, khu dân cư văn hóa tiêu biểu 05 năm liên 
tục"  được đề nghị tặng giấy khen không vượt quá 15% tổng số làng, khu dân cư 
được công nhận danh hiệu "Làng, khu dân cư văn hóa" 05 năm liên tục.

- Về thời gian: Thực hiện xong trước ngày 20/11/2022. Trên cơ sở kết 
quả bình xét, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị 
công nhận danh hiệu "Làng, khu dân cư văn hóa" năm 2021 và xét tặng giấy 
khen cho các làng, khu dân cư được công nhận 05 năm liên tục nộp về UBND 
huyện qua "Bộ phận Một cửa huyện" trước ngày 30/11/2022. 

c) Về kinh phí: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 20 của Nghị 
định 122 và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (đối với việc 
khen thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục).

2. Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện: Chịu trách nhiệm đôn 
đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện; đồng thời tiếp nhận hồ sơ đề nghị 
công nhận danh hiệu "Làng, khu dân cư văn hóa" năm 2022 và xét tặng giấy 
khen cho các làng, khu dân cư được công nhận 05 năm liên tục từ "Bộ phận Một 
cửa huyện", tổng hợp và tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện trình Chủ tịch 
UBND huyện xét, quyết định công nhận danh hiệu "Làng, khu dân cư văn hóa" 
năm 2022; trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xét, trình Chủ tịch 
UBND huyện quyết định tặng giấy khen cho các làng, khu dân cư được công 
nhận danh hiệu "Làng, khu dân cư văn hóa" 05 năm liên tục.

3. Thành viên BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa huyện: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công 
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tác bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng, khu dân cư văn hóa" năm 
2021 tại địa bàn được phân công phụ trách, đảm bảo theo đúng quy định.

Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch; các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Dương Hà Hải
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