UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
BCĐ PHONG TRÀO
TOÀN DÂN ĐKXD ĐSVH

Số: 2503/BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 16 tháng 10 năm 2020

V/v hướng dẫn bình xét
các danh hiệu văn hóa năm 2020

Kính gửi:
- Các thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) huyện
Vĩnh Tường;
- UBND, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hoá” các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở
trong huyện.
Căn cứ 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” (gọi tắt là Nghị
định 122/2018/NĐ-CP);
Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét
và công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”; Thông tư số 02/2013/TTBVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy
định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Thị trấn đạt chuẩn
văn minh đô thị”;
Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết 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” (gọi chung là cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa);
Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 658/HDLN-SVHTTDL-LĐLĐ ngày
16/9/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh
Phúc về việc triển khai thực hiện một số nội dung của Thông tư 08/2014/TTBVHTTDL;
Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 “Về việc kiện
toàn Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Vĩnh
Tường”;
BCĐ phong trào (TDĐKXDĐSVH) huyện (gọi tắt là BCĐ huyện) đề nghị
UBND, BCĐ phong trào (TDĐKXDĐSVH) các xã, thị trấn (gọi tắt là BCĐ xã,
thị trấn); các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong huyện triển khai

công tác bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020 và đăng ký các danh hiệu văn
hóa năm 2021 cụ thể như sau:
I. BÌNH XÉT, CÔNG NHẬN, KHEN THƯỞNG CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA
NĂM 2020

1. Bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn, Làng, Tổ
dân phố, Khu dân cư văn hóa
BCĐ xã, thị trấn chỉ đạo bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa
(GĐVH); Thôn văn hóa (Thôn VH), Làng văn hóa (Làng VH), Tổ dân phố văn
hóa (TDP VH) được tổ chức từ Khu dân cư, Thôn, Làng, Tổ dân phố của xã, thị
trấn theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018;
Chỉ bình xét những Gia đình, Thôn, Làng, Khu, Tổ dân phố (TDP) có đăng
ký đạt tiêu chuẩn văn hóa từ đầu năm; không bình xét và lựa chọn những Gia
đình, Thôn, Làng, TDP không đăng ký đạt tiêu chuẩn văn hóa đầu năm.
Việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa phải bảo đảm công khai,
dân chủ, phù hợp với tiêu chuẩn; phấn đấu đạt tỷ lệ đã đăng ký các danh hiệu
GĐVH, Thôn VH, Làng VH, TDP VH năm 2020.
1.1. Bình xét danh hiệu GĐVH
- Ban vận động tổ chức họp dân ở Thôn, Làng, Khu dân cư, TDP bình xét
và làm thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND xã, thị trấn quyết định tặng danh hiệu
GĐVH hàng năm và giấy khen cho gia đình được công nhận danh hiệu GĐVH 3
năm liên tục (trong trường hợp gia đình được đề nghị tặng giấy khen GĐVH
vượt quá 15% tổng số gia đình được công nhận danh hiệu GĐVH 3 năm liên tục
thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp).
- Tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND xã, thị trấn công nhận
danh hiệu GĐVH vào dịp “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11".
- UBND xã, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện xong việc bình xét trước
ngày 02/11/2020 và tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo huyện (qua
Phòng VH-TT, cơ quan thường trực của BCĐ) trước ngày 03/11/2020 (theo
mẫu số 01gửi kèm).
* Lưu ý: Không xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa khi có thành viên gia
đình đang vi phạm một trong các trường hợp sau:
- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp xử lý hành
chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế;
- Bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy và
bảo vệ môi trường;
- Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống;
- Có bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính;
- Mắc tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc, đánh bạc;
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- Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.
1.2. Bình xét danh hiệu Thôn, Làng, Khu dân cư, Tổ dân phố văn hóa
- BCĐ xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng và căn cứ
kết quả bình xét, Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận danh hiệu Thôn
VH, Làng VH, TDP VH và Khu dân cư văn hóa hàng năm; tặng giấy khen cho
Thôn VH, Làng VH, TDP VH, Khu dân cư văn hóa được công nhận danh hiệu
văn hóa đủ 05 năm liên tục (trong trường hợp số Thôn VH, Làng VH, TDP VH,
Khu dân cư văn hóa được đề nghị tặng giấy khen vượt quá 15% tổng số Thôn
VH, Làng VH, TDP VH, Khu dân cư văn hóa được công nhận danh hiệu hiệu 5
năm liên tục thì căn cứ số phiếu đồng ý, lấy từ cao xuống thấp).
- Tổng hợp, báo cáo kết quả (theo mẫu 01 gửi kèm) và hồ sơ đề nghị công
nhận danh hiệu Thôn VH, Làng VH, TDP VH, Khu dân cư văn hóa về BCĐ
huyện (qua Phòng VH-TT) trước ngày 03/11/2020.
*Lưu ý: Không xét tặng danh hiệu Thôn VH, Làng VH, TDP VH, Khu dân
cư văn hóa khi đang vi phạm một trong các trường hợp sau:
- Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật;
- Có điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm;
- Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.
1.3. Về khen thưởng Gia đình, Thôn, Làng, TDP, Khu dân cư văn hóa
tiêu biểu, xuất sắc
- Đối với GĐVH: BCĐ xã, thị trấn bình xét, lựa chọn mỗi xã, thị trấn 01
GĐVH tiêu biểu xuất sắc, đề nghị UBND huyện xét, khen thưởng.
- Đối với Thôn VH, Làng VH, TDP VH, Khu dân cư văn hóa: Căn cứ vào
các tiêu chuẩn (theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP) các xã, thị trấn tổ chức bình
xét, báo cáo BCĐ huyện xét chọn Thôn VH, Làng VH, TDP VH, Khu dân cư
văn hóa tiêu biểu, xuất sắc đề nghị UBND huyện khen thưởng.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về BCĐ huyện như sau:
Hồ sơ lập thành 01 bộ gồm:
+ Công văn đề nghị của UBND xã, thị trấn;
+ Báo cáo thành tích liên tục của gia đình, thôn, làng, tổ dân phố, khu dân
cư có xác nhận của UBND xã, thị trấn (thành tích 03 năm liên tục đối với GĐ,
05 liên tục đối với Thôn, Làng, TDP, Khu dân cư văn hóa).
2. Bình xét công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị
trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"
2.1. Đối với các xã, thị trấn: Ngũ Kiên, Tam Phúc, Thượng Trưng, Thổ
Tang, Tứ Trưng.
- BCĐ xã kiểm tra, đánh giá, tự chấm điểm kết quả xây dựng “Xã đạt
chuẩn văn hóa nông thôn mới” (theo Hướng dẫn số 2447/HD-BCĐ ngày
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11/10/2017 của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa" huyện Vĩnh Tường).
- Căn cứ kết quả do BCĐ xã tự chấm điểm theo tiêu chí và thang điểm,
BCĐ huyện sẽ trực tiếp về chấm phúc tra, nếu đạt tiêu chuẩn BCĐ huyện sẽ đề
nghị UBND huyện công nhận lại danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn
mới” cho các xã đạt tiêu chuẩn 5 năm liên tục (2016-2020).
- Báo cáo kết quả và hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn
hóa nông thôn mới” theo mẫu 01 + 05 đến BCĐ huyện (qua Phòng VH-TT)
trước ngày 03/11/2020.
- Hồ sơ đề nghị công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” gồm:
+ Báo cáo thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của
Trưởng BCĐ xã có xác nhận của chủ tịch UBND xã;
+ Báo cáo kết quả 5 năm để làm cơ sở (công nhận lại);
+ Quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của xã
hàng năm kèm theo;
+ Công văn đề nghị của Chủ tịch UBND xã.
2.2. Đối với các xã, thị trấn còn lại.
Đối với các xã, thị trấn đã được UBND huyện công nhận lần đầu “Xã đạt
chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" thì hàng
năm căn cứ kết quả đạt được UBND xã, thị trấn quyết định công nhận và đến
khi đạt đủ 5 năm liên tục (kể từ ngày quyết định công nhận lần trước) thì đề nghị
UBND cấp huyện xét và công nhận lại.
* Lưu ý: BCĐ huyện chỉ chấm điểm và đề nghị UBND huyện công nhận
đối với các xã có đăng ký với BCĐ huyện từ đầu năm 2020.
3. Về bình xét, công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hóa năm 2020
- Công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
chỉ áp dụng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đã
thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, có đăng ký thi đua từ đầu năm theo quy định.
Việc thực hiện chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được quy định tại Thông tư số
08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch (Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL khai thác tại Cổng thông tin điện tử
của Chính phủ http://www.chinhphu.vn).
- Các tiêu chuẩn xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn
văn hóa được thực hiện theo Điều 4, Điều 5 của Thông tư số 08/2014/TTBVHTTDL, được cụ thể bằng việc chấm điểm cho kết quả thực hiện từng nội
dung các tiêu chuẩn (theo biểu mẫu 03a, 03b - bảng chấm điểm gửi kèm Công
văn này).
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- Hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn văn hóa gửi về BCĐ huyện như sau:
Hồ sơ lập thành 02 bộ gồm:
+ Báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn
văn hóa của Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có xác nhận của thủ
trưởng cơ quan (báo cáo 02 năm đối với công nhận lần đầu, 05 năm đối với
công nhận lại).
+ Bảng chấm điểm theo các tiêu chuẩn của Thông tư số 08/2014/TTBVHTTDL
Sau khi bình xét, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp báo cáo kết quả bình
xét, đề nghị công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa năm 2020 về Liên đoàn
Lao động huyện trước ngày trước ngày 03/11/2020 để LĐLĐ huyện tổng hợp,
gửi kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo của huyện (qua Phòng VH-TT
ngày 07/11/2020) để báo cáo với BCĐ huyện.
* Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện trước khi tổ chức
bình xét danh hiệu văn hóa năm 2020, có trách nhiệm thông báo kế hoạch tổ
chức bình xét và mời thành viên BCĐ huyện phụ trách xã, thị trấn nơi mình
đóng đến dự, chỉ đạo việc bình xét.
II. ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2021

1. Đăng ký các danh hiệu Gia đình, Thôn, Làng, TDP, Khu dân cư văn
hóa; “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn
minh đô thị”
- Các xã, thị trấn tổ chức cho các hộ gia đình, các Thôn, Làng, TDP, Khu
dân cư đăng ký xây dựng (giữ vững) danh hiệu văn hóa năm 2021 bám sát tiêu
chuẩn theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP;
- Các xã, thị trấn đăng ký “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”, “Thị
trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” bám sát tiêu chuẩn theo Thông tư số
17/2011/TT-BVHTTDL và Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL.
- Báo cáo đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2021 nộp về Phòng Văn hóa
và Thông tin trước ngày 12/01/2021 (theo mẫu số 02 gửi kèm).
* Lưu ý: Các biểu mẫu và hồ sơ đề nghị khen thưởng nộp về BCĐ huyện
(qua Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 03/11/2020).
2. Về đăng ký danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa
- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021 nộp về Liên đoàn Lao
động huyện trước ngày 16/12/2020(theo mẫu 03c-đăng ký gửi kèm).
- Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường chỉ đạo UBMTTQ
các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức
triển khai bình xét các danh hiệu theo hướng dẫn.
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BCĐ huyện đề nghị UBND, BCĐ các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn huyện chỉ đạo triển khai tổ chức bình xét, công nhận
các danh hiệu văn hóa năm 2020, đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2021;
thực hiện tốt chế độ báo cáo. Trên cơ sở đó, BCĐ huyện họp xét, trình UBND
huyện công nhận, khen thưởng theo quy định; các thành viên BCĐ huyện tăng
cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai bình xét các danh hiệu văn hóa
năm 2020 của các đơn vị được phân công phụ trách, đảm bảo dân chủ, khách
quan, đúng tiêu chuẩn và tiến độ thời gian./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

- Sở VH-TT&DL (B/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện (B/c);
- UB MTTQ huyện; LĐLĐ huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND
HUYỆN
Ủy ban Nhân
dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái
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