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KẾ HOẠCH 

Tổ chức bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021 
 

Thực hiện văn bản số 1760/BCĐ-VHTT ngày 17/8/2021 của Ban Chỉ đạo 
phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện về việc hướng dẫn bình xét, công 
nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021. Để việc đánh giá, bình xét các danh hiệu 
văn hóa năm 2021 đảm bảo tiến độ, đúng quy định, Ban Chỉ đạo phát triển Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch xã Lục Bình xây dựng Kế hoạch bình xét các danh hiệu văn hóa 
năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” 

Thực hiện theo Nghị định 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”. 

1.1. Đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Đề nghị các thôn tổ chức bình xét, chấm điểm danh hiệu “Gia đình văn hóa” 
hằng năm và xét tặng giấy khen gia đình văn hóa theo quy định tại Điều 8, Điều 9, 
Điều 10, Điều 11 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/218 của Chính phủ với 
lộ trình cụ thể để đảm bảo việc bình xét hoàn thành xong trước ngày 15/10/2021và 
trao tặng danh hiệu hằng năm và giấy khen gia đình văn hóa vào dịp tổ chức Ngày 
hội Đại đoàn kết của thôn. 

Lưu ý: Giấy khen Gia đình văn hóa được tặng không quá 15% trên tổng số 
gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa 03 năm liên tục. 

1.2. Đối với danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” hằng năm và tặng giấy 
khen cho khu dân cư văn hóa đạt danh hiệu 05 liên tục 

Quy trình xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hằng năm và xét tặng giấy 
khen khu dân cư văn hóa 05 năm liên tục thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 
15, Điều 16, Điều 17 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính 
phủ. Thời gian thực hiện, cụ thể như sau: 

- Từ ngày 01/9 đến hết ngày 20/9/2021: Các thôn tự đánh giá việc thực hiện 
các tiêu chí Khu dân cư văn hóa và gửi bảng tự đánh giá về UBND xã tổng hợp. 

- Từ ngày 21/9 đến hết ngày 30/9/2021: UBND xã tổ chức cuộc họp bình xét 
Khu dân cư văn hóa hằng năm và xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa 05 năm liên tục. 

- Từ ngày 01/10 đến hết ngày 05/10/2021: UBND xã hoàn thiện hồ sơ và 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng VH&TT huyện) tặng danh hiệu 
và Giấy công nhận “Khu dân cư văn hóa”năm 2021 và tặng giấy khen khu dân cư 
văn hóa 05 năm liên tục. 

Lưu ý: UBND xã khi bình xét, chấm điểm xét tặng Giấy khen Khu dân cư 
văn hóa (05 năm liên tục), thì phải tính điểm trung bình cộng của 05 năm liên tục 
thực hiện các tiêu chuẩn danh hiệu Khu dân cư văn hóa. 



2. Danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 322/HD - BCĐ ngày 12/10/2015 của Ban Chỉ 
đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Kạn về 
việc hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn 
văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.  

2.1. Công nhận danh hiệu Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021 

Các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chí cơ 
quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021, hồ sơ gồm: 

- Báo cáo thành tích 01 năm xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 

- Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

- Bảng chấm điểm do cơ quan, đơn vị tự chấm theo thang điểm. 

2.2. Công nhận lần đầu (02 năm), công nhận lại (05 năm) danh hiệu Cơ 
quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 

Căn cứ vào kết quả đăng ký đầu năm, các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện đề 
nghị công nhận lần đầu (02 năm), công nhận lại (05 năm) hoàn thiện hồ sơ đề nghị 
công nhận, hồ sơ gồm: 

- Báo cáo thành tích 02 năm (đối với công nhận lần đầu), 05 năm (đối với 
công nhận lại) xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.  

- Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

- Bảng chấm điểm do cơ quan, đơn vị tự chấm theo thang điểm. 

2.3. Thời hạn gửi hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị công nhận năm 2021, công nhận lần đầu (02 năm), công nhận lại 
(05 năm) danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa gửi về phòng Văn hóa và Thông 
tin huyện trước ngày 05/11/2021 để tổng hợp, trình BCĐ huyện bình xét theo quy định. 

Lưu ý: 

 - Công nhận lần đầu (02 năm): Các cơ quan, đơn vị khi chấm điểm phải tính 
điểm trung bình cộng của 02 năm liên tục thực hiện các tiêu chí cơ quan, đơn vịđạt 
chuẩn văn hóa. 

- Công nhận lại (05 năm): Các cơ quan, đơn vị khi chấm điểm phải tính điểm trung 
bình cộng của 05 năm liên tục thực hiện các tiêu chí cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Công chức Văn hóa - Xã hội: 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và các thôn tiến hành việc bình xét các 
danh hiệu văn hóa đảm bảo đúng nội dung, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định. 

- Tham mưu UBND xã và Ban chỉ đạo xã tổ chức hội nghị triển khai công 
tác bình xét và quyết định công nhận các danh hiệu Văn hóa năm 2021. Tổng hợp 
hồ sơ trình UBND huyện công nhận danh hiệu "Khu dân cư văn hóa", “xã đạt 
chuẩn chuẩn văn hóa nông thôn mới” và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong 
trào “TDĐKXDĐSVH” của địa phương về Ban chỉ đạo huyện theo quy định. 



2. Công an xã: Tổng hợp số liệu các khu dân cư, các cá nhân vi phạm trong 

các trường hợp theo quy định tại Điều 7 và Điều 13 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ. 

3. Các thành viên BCĐ xã: Hướng dẫn, đôn đốc các thôn tiến hành việc 

bình xét các danh hiệu văn hóa đảm bảo đúng nội dung, tiêu chuẩn, trình tự, thủ 

tục theo quy định. 

4. Đề nghị Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã: 

- Phối hợp BCĐ xã hướng dẫn cụ thể các thôn, tổ chức bình xét các danh 

hiệu văn hóa theo đúng nội dung, trình tự và thủ tục hồ sơ theo quy định, tổng hợp 

số liệu các danh hiệu văn hóa năm 2021. 

- Chủ trì chỉ đạo tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 theo 

hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện. 

5. Các thôn trên địa bàn xã: Triển khai kế hoạch của BCĐ xã theo đúng 

nội dung, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.  

(Thời hạn nộp kết quả bình xét gia đình văn hóa về BCĐ xã trước ngày 

10/10/2021; đánh giá việc thực hiện các tiêu chí Khu dân cư văn hóa và gửi 

bảng tự đánh giá về BCĐ xã tổng hợp trước ngày 20/9/2021) 

Trên đây là kế hoạch tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021 của 

Ban chỉ đạo phong trào Phát triển Văn hóa, thể thao và Du lịch xã Lục Bình./.  
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- BCĐ huyện ; 

- Phòng VHTT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã;  

- Các thành viên BCĐ xã;  

Gửi bản giấy: 

- 08 ông (bà) trưởng thôn; 

- 03 đơn vị trường học, y tế ; 

- Lưu: VP UBND xã. 
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 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nguyễn Văn Hậu 
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