
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: 1245/BCĐ-ĐSVH        Nha Trang, ngày 24  tháng 9  năm 2018 

       

 

 

                                

   Kính gửi: Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn 

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

 

Căn cứ 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 (sau đây gọi tắt là 

Thông tư 12); 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL, ngày 

29/9/2011 giữa Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN và Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động 

"TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư" trong giai đoạn mới; 

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

Khánh Hòa “về việc 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”, 

Phòng Văn hóa và Thông tin- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang hướng dẫn 

về quy trình, thời gian thực hiện, thời gian báo cáo, mẫu biểu cụ thể về công tác 

bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa và Khu dân cư văn hóa 

năm 2018 như sau: (Kèm theo bảng hướng dẫn). 

 Đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” các xã, phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện theo đúng 

hướng dẫn trên. 

 

 

V/v hướng dẫn công tác bình xét, công nhận 

danh hiệu gia đình văn hóa và đề nghị công 

nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa 

năm 2018 
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Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, 

thì kịp thời phản ảnh về Phòng Văn hóa và Thông tin để phối hợp xem xét, giải 

quyết ./. 
 

  Nơi nhận: 
- UBMTTQ thành phố (phối hợp triển khai);   

- Ô. Nguyễn Sỹ Khánh – Trưởng BCĐ TP (b/c); 

- Trưởng phòng VH-TT TP; 

- Lưu: VT, Chi. 

  

 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ BAN TRỰC 

 

 

 

 

  

TRƯỞNG PHÕNG VH VÀ TT 

                  Đinh Văn Cường 
 



BẢNG HƯỚNG DẪN  

CÔNG TÁC BÌNH XÉT, CÔNG NHẬN, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA  

(kèm theo Công văn số 1245  /BCĐ-ĐSVH ngày 24 /9/2018 của BCĐ thành phố Nha Trang) 

 

Nội dung Phần triển khai Thực hiện Phần báo cáo kết quả 

Chủ trì triển khai  Thời gian  Tổng hợp, xử lý, báo cáo Thời gian 

Bình xét, 

công nhận 

Gia đình 

văn hóa 

- Trưởng Ban công tác 

mặt trận ở khu dân cư 

chủ trì phối hợp với 

Trưởng thôn (Tổ trưởng 

DP) họp khu dân cư, bình 

bầu GĐVH. 

- Mẫu biểu thực hiện: 

Mẫu số 3. 

- Tiến hành bình xét 

trong tháng 10 

- Bình xét xong tổng hợp 

thành danh sách hộ gia 

đình đạt GĐVH báo cáo 

về Thường trực UBMT 

TQVN cấp xã (kèm theo 

biên bản bình xét). 

- Thời gian hoàn thành: 

Chậm nhất là 30/10. 

Thường trực UBMT 

TQVN cấp xã xem xét 

kết quả bình xét của các 

khu dân cư và đề nghị 

UBND cấp xã ra quyết 

định công nhận GĐVH. 

- Hoàn thành trước ngày 

18/11 để đảm bảo việc 

công bố quyết định công 

nhận GĐVH trong ngày 

18/11. 

Bình xét, đề 

nghị công 

nhận Khu 

dân cư văn 

hóa 

 - Thường trực UBMT 

TQVN cấp xã chủ trì xét 

khu dân cư văn hóa cho 

tất cả các khu dân cư có 

đăng ký. 

- Mẫu biểu thực hiện: 

Mẫu số 4. 

- Tiến hành bình xét 

trong tháng 10. 

- Sau khi có kết quả bình 

xét, đối với các thôn, tổ 

đủ điều kiện đề nghị 

công nhận lần đầu (2 

năm) và công nhận lại (3 

năm) thì thực hiện đầy 

đủ hồ sơ theo quy định 

gồm: 

+ Báo cáo thành tích 

(Mẫu số 5); 

+ Biên bản kiểm tra hàng 

năm (Mẫu số 4). 

- Chuyển hồ sơ trên sang 

UBND cấp xã xem xét 

- Thường trực UBMT 

TQVN cấp xã tổng hợp 

kết quả bình xét khu dân 

cư văn hóa toàn xã, 

phường báo cáo về 

UBMTTQ thành phố. 

- UBND cấp xã xem xét 

hồ sơ đề nghị công nhận 

khu dân cư văn hóa và 

lập Tờ trình (kèm theo hồ 

sơ) trình BCĐ thành phố 

kiểm tra công nhận.    

- Thường trực UBMT 

TQVN cấp xã báo cáo 

kết quả bình xét khu dân 

cư văn hóa về 

UBMTTQ thành phố 

trước ngày 10/11. 

UBMTTQVN thành phố 

tổng hợp kết quả toàn 

thành phố thông báo về 

Ban Chỉ đạo trước ngày 

15/11. 

- UBND cấp xã trình hồ 

sơ đề nghị công nhận 

Khu dân cư văn hóa về 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin trước ngày 
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trình BCĐ thành phố tổ 

chức kiểm tra công nhận. 

 

30/11. 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin chủ trì tổ 

chức kiểm tra trong 

tháng 12.   
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