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       ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NHA TRANG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:   107   /UBND-VHTT                  Nha Trang, ngày   07   tháng 01 năm 2020 
   

 

 

        

 

                         Kính g i: 

                                        - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

                                        - Phòng Tài chính- Kế hoạch; 

                                        - Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thành phố; 

                                        - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện 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”; 

Thực hiện Công văn số 11705/UBND-KGVX ngày 15/11/2018 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-

CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ; 

Để thực hiện nghiêm túc việc đăng ký các danh hiệu Gia đình văn hóa, 

Khu dân cư văn hóa năm 2020 các quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ, 

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu như sau: 

1. Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thành phố: 

Chỉ đạo bộ phận Truyền thanh biên tập nội dung thực hiện phát thanh 

tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố về các tiêu chuẩn của 

danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa để cán bộ, nhân dân thành phố 

nắm và thực hiện đăng ký. 

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố: 

 Chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố hướng dẫn kinh phí triển 

khai thực hiện việc đăng ký, bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư 

văn hóa ở xã, phường theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: 

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đăng ký tham gia 

thi đua xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” tại 

các xã, phường cho UBND thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao theo quy định. 

V/v triển khai thực hiện đăng ký tham gia  

thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa, 

Khu dân cư văn hóa năm 2020 
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4. UBND các xã, phường: 

           - Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố chuyển bản đăng ký tham gia thi đua xây 

dựng danh hiệu Gia đình văn hóa đến từng hộ gia đình để thực hiện việc đăng ký 

theo đúng quy định của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính 

phủ. Tuyệt đối không để cán bộ thôn, tổ ký thay bản đăng ký của hộ gia đình. 

 - Giao Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm kiểm tra, giám 

sát và phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp mình trong 

việc triển khai đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa, 

Khu dân cư văn hóa theo đúng quy định của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2018 của Chính phủ. 

 - Thực hiện báo cáo kết quả đăng ký tham gia thi đua xây dựng Gia 

đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 

30/01/2020. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường 

nghiêm túc thực hiện./. 

 

                                           

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Thành ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND thành phố (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch TP; 
- Lãnh đạo VP HĐND và UBND TP; 
- Lưu: VT, CV Thư, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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