
 

 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 
BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO  

TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG  

ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ 
 

                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 

 

Số: 913/BCĐ-ĐSVH   Nha Trang, ngày 25  tháng 9  năm 2017 

 

V/v hướng dẫn bình xét, công nhận danh 

hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa - Tổ 

dân phố văn hóa và sơ kết phong trào 

“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” năm 2017 

 

                                              Kính gửi: Ban Chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” các xã, phường. 

 

 Thực hiện Công văn số 2592/UBND-VHTT ngày 05/5/2017 của UBND 

thành phố về việc triển khai thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” năm 2017, 

 Phòng Văn hóa và Thông tin – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố 

hướng dẫn công tác bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa 

- Tổ dân phố văn hóa và Sơ kết phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” năm 2017 như sau: 

 1. Công tác bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn - Tổ 

dân phố văn hóa:  

a) Công tác bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn - Tổ 

dân phố văn hóa thực hiện theo các văn bản sau: 

 - Thông tư số 12/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản 

văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; 

 - Quyết định số 1228/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017  của UBND tỉnh Khánh 

Hòa Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “ Thôn văn 

hóa” , “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Sử dụng các số liệu thống kê của các cơ quan có liên quan cung cấp về địa 

phương theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 6398/UBND-VHTT, 

ngày 20/9/2017 “về việc thực hiện cung cấp thông tin phục vụ xét, công nhận các 

danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” năm 2017. 
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 b) Thời gian hoàn thành 

 - Việc bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2017 phải hoàn thành chậm 

nhất ngày 10/10/2017, UBND cấp xã ban hành Quyết định công nhận Gia đình văn 

hóa trước ngày 18/11/2017  để kịp công bố trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 

tộc (18/11). 

 - Việc bình xét thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2017 phải hoàn thành chậm 

nhất ngày 15/11/2017. Đối với các thôn, tổ dân phố đủ điều kiện đề nghị UBND 

thành phố công nhận (mới) và công nhận lại danh hiệu Thôn – Tổ dân phố văn hóa 

năm 2017 gửi Hồ sơ đề nghị về Phòng văn hóa và Thông tin trước ngày 30/11/2017 

để bố trí phúc tra. Hồ sơ đảm bảo phải thực hiện theo đúng biểu mẫu đã hướng dẫn 

và nộp đúng thời gian quy định. 

 - Kết quả bình xét Gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2017 phải 

được Ban Chỉ đạo cấp xã thống nhất bằng biên bản làm cơ sở để Chủ tịch UBND cấp 

xã ban hành Quyết định công nhận GĐVH và đề nghị thành phố phúc tra công nhận 

danh hiệu Thôn – Tổ dân phố văn hóa. ( Trích biên bản cuộc họp BCĐ cấp xã) 

         c) Hồ sơ, biểu mẫu: 

- Sử dụng các biểu mẫu đã hướng dẫn tại Công văn số 848/BCĐ-ĐSVH ngày 

06/9/2017 của Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố  "về việc hướng dẫn công tác 

đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu GĐVH và đề nghị công nhận danh hiệu 

thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2013” cho năm 2017(đã in trong quyển Tài liệu tập 

huấn công tác Xây dựng đời sống năm 2017 cung cấp đến các xã, phường). 

d) Báo cáo: 

 - Báo cáo kết quả bình xét đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn 

hóa năm 2017 về Phòng Văn hóa và Thông tin và UBMTTQVN thành phố trước 

ngày 30/11/2017 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và BCĐ tỉnh. 

 2. Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

năm 2017 

 - Ban Chỉ đạo các xã, phường thực hiện báo cáo Sơ kết phong trào 

TDĐKXDĐSVH năm 2017 kèm theo Phụ lục tổng hợp số liệu báo cáo (theo mẫu 

gửi kèm) gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trước ngày 30/11/2017. 

 - Tùy theo điều kiện, Ban Chỉ đạo các xã, phường tổ chức Hội nghị sơ kết 

phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 tại địa 

phương để đánh giá tình hình thực hiện phong trào trong năm 2017  và biểu dương, 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Hoàn thành trước ngày 30 
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tháng 02 năm 2018.   

Trên đây là hướng dẫn bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, 

Thôn văn hóa - Tổ dân phố văn hóa và sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” năm 2017 của Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH 

thành phố Nha Trang. Đề nghị Ban Chỉ đạo các xã, phường triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT);  

- UBND TP (b/c);                                                               
- Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Trưởng ban 

BCĐ TP (b/cáo); 

- UBMTTQVN TP (phối hợp); 

- Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Chi, Trâm.  

 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ BAN TRỰC 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÕNG VĂN HÓA VÀ TT 

Đinh Văn Cường 
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PHỤ LỤC SỐ LIỆU BÁO CÁO 

Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  

xã (phường) ………………………………………………. năm 2017 

(kèm theo Báo cáo số ………/BC-UBND-BCĐ 

ngày ……  tháng ……  năm 2017 của Ban Chỉ đạo Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã (phường)…………)  

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO 

1. Kiện toàn BCĐ phong trào cấp xã (nếu có): (số QĐ, ngày, tháng 

năm)………………………………………………………………………………. 

2. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động BCĐ phong trào cấp xã (nếu có): 

(số QĐ, ngày, tháng năm)…………………………………………………… 

3. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào năm 2017 (số KH, 

ngày, tháng năm)…………………………………………………………………. 

4. Tổng số kinh phí ngân sách nhà nước chi cho hoạt động văn hóa, thể thao 

và phong trào: 

- Kinh phí hoạt động văn hóa – thông tin (triệu đồng):………………….… 

- Kinh phí hoạt động Thể dục thể thao (triệu đồng):…………………….… 

- Kinh phí cấp cho hoạt động BCĐ phong trào ( triệu đồng)……………….   

5. Tổng kinh phí xã hội hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH (quỹ xóa đói 

giảm nghèo, Ngày vì người nghèo, hỗ trợ khó khăn, xây nhà đại đoàn kết…) 

- Nhân dân đóng góp:………………; 

- Cá nhân đóng góp:………………..; 

- Tổ chức chính trị - xã hội tài trợ:………..; 

- Doanh nghiệp tài trợ:…………………….. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO CỤ THỂ TRONG 

PHONG TRÀO TDĐKXDĐSVH 

1. Số hộ gia đình văn hóa/Tổng số hộ gia đình, đạt tỷ lệ …..%; trong đó:  

- Số hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương khen thưởng trong ngày 

Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2017:……………………….……………………... 

2. Số thôn, tổ dân phố được xét đạt văn hóa/Tổng số thôn, tổ dân phố, đạt tỷ 

lệ …..%; trong đó: 

- Đề nghị thành phố công nhận mới danh hiệu Thôn – Tổ VH….  (thôn, tổ); 

- Đề nghị thành phố công nhận lại danh hiệu Thôn – Tổ VH…..(thôn, tổ); 

- Giữ vững danh hiệu Thôn – Tổ VH……...(thôn, tổ); 

MẪU 
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3. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo, trong đó: 

- Tổng số cuộc tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật nông nghiệp, thu 

hút tổng số…  lượt nông dân tham dự;  

- Tổng số ….. sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong khối 

cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được công nhận. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG VĂN HÓA TRONG 

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN 

HÓA. 

1. Đoàn kết giúp nhau “xóa đói giảm nghèo”. 

- Tổng số ……(đồng) do nhân dân đóng góp xây dựng “Quỹ xóa đói giảm 

nghèo”. 

- Tổng số ….. gia đình được hỗ trợ từ “Quỹ xóa đói giảm nghèo”. 

2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật. 

- Tổng số …. cuộc tuyên tuyền, phổ biến pháp luật, thu hút tổng số.…. người 

tham dự. 

3. Xây dựng thôn, tổ dân phố không rác. 

- Tổng số …..tổ tự quản xã hội hóa thu gom rác thải. 

- Mô hình tự quản khác đang hoạt động (kể tên nếu có)…………………… 

4. Nêu những thôn, tổ dân phố văn hóa có những mô hình mới, sáng kiến 

mới trong việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” năm 2017 như sau: 1.Tên thôn, tổ dân phố văn hóa. 

                              2. Nội dung sáng kiến mới: 

                              3. Hiệu quả. 
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