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Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 Để thực hiện nghiêm túc 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” 

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

“về việc quy định bảng điểm chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn 

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

Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” thành phố đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo các 

ngành chức năng của cơ sở chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và cung cấp cho các 

thôn, tổ dân phố thực hiện bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa và thôn, tổ dân 

phố văn hóa năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công bằng, 

công khai, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố”. 

I. VỀ DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA 

1. Danh sách các hộ gia đình vi phạm Điều 7 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ. 

2. Danh sách các hộ gia đình không treo Quốc kỳ. 

3. Danh sách các hộ gia đình sinh con thứ 3. 

4. Danh sách các hộ không tham gia Bảo hiểm Y tế.  

II. VỀ DANH HIỆU THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA 

1. Danh sách các thôn, tổ dân phố vi phạm Điều 13 Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. 

2. Danh sách các thôn, tổ vi phạm chính sách dân số vượt quá mức quy định. 

3. Thôn, tổ không đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. 

4. Chi bộ, đoàn thể chính trị- xã hội chỉ hoàn thành nhiệm vụ. 

V/v hướng dẫn chuẩn bị nội dung bình xét  

công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; Thôn, 
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5. Thôn, tổ không tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.  

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nội dung trên, thì Chủ tịch UBND các xã, 

phường chỉ đạo tiến hành bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu trên và chỉ 

đạo lưu trữ hồ sơ theo quy định để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra sau này. 

Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc hoặc cần điều chỉnh thì 

UBND các xã, phường kịp thời phản ảnh về Phòng Văn hóa Thông tin để phối 

hợp xem xét, giải quyết ./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN thành phố (phối 

hợp triển khai); 
- Thành viên BCĐ;  
- Ô. Nguyễn Sỹ Khánh – Trưởng BCĐ TP (b/c); 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Chi. 
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