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Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ, ngày 19/01/2022 của Ban Chỉ đạo Phong 

trào huyện về triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

huyện Đăk Hà năm 2022; Hướng dẫn số 12/HD-UBND, ngày 25/02/2019 của 

UBND huyện, về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 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” trên địa bàn huyện; 

Công văn số 05/CV-BCĐ, ngày 19/4/2021 của Ban Chỉ đạo Phong trào huyện về 

hướng dẫn hồ sơ bình xét, công nhận “Gia đình văn hóa”,“Thôn, tổ dân phố văn 

hóa”,“Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. 

Để kịp thời bình xét, công nhận kết quả Phong trào “TDĐKXDĐSVH”  năm 

2022, Ban Chỉ đạo Phong trào huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Ban 

Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” các xã, thị trấn:  

1. Hướng dẫn khu dân cư tổ chức bình xét kiểm tra, công nhận danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” năm 2022 (theo Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn số 12/HD-UBND, ngày 25/02/2019 

của UBND huyện và Công văn số 05/CV-BCĐ, ngày 19/4/2021 của Ban chỉ đạo 

phong trào huyện)  

2. Hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, 

tổ dân phố văn hóa” và gửi về Ban Chỉ đạo huyện (qua phòng VH&TT) trước ngày 

11/10/2022 để tổng hợp báo cáo về UBND huyện, UBND tỉnh theo quy định. Nếu 

địa phương nào không nộp hồ sơ về BCĐ Phong trào huyện đúng thời gian quy định 

coi như không đề nghị công nhận kết quả Phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2022 

và chịu trách nhiệm trước UBND huyện. 

Lưu ý: Hồ sơ công nhận “Thôn, tổ dân phố văn hóa” và khen thưởng “Khu 

dân cư văn hóa” tiêu biểu, xuất sắc đề nghị UBND các xã, thị trấn gửi về Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo Quyết định số 394/QĐ-UBND, ngày 

23/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum (quy 



trình số 9 về thủ tục xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm và quy trình 

số 10 về thủ tục xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa).  

Đề nghị UBND các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 

các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;        

- TT Huyện ủy; 

- LĐ UBND huyện;  

- Ban Tuyên giáo HU;   

- Lưu: BCĐ. 

                                                          

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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