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Thực hiện Công văn số 923/UBND-VP ngày 14/02/2020 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 

của Hội đồng nhân dân thành phố kỳ họp 9 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, 

Để nâng cao chất lượng bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa và Khu dân cư 

văn hóa theo tiêu chí mới trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”  không chạy theo thành tích, số lượng các danh hiệu văn hóa nhằm phấn 

85% hộ được công nhận gia đình văn hóa; 70% thôn, tổ được công nhận danh hiệu 

thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm 2020 theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 

19/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang kỳ họp 9 khóa XI nhiệm 

kỳ 2016-2021, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị UBND các xã, phường chỉ 

đạo các nội dung sau:  

1. Chỉ đạo các biện pháp cụ thể  nhằm thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn 

của danh hiệu Gia đình văn hóa và Khu dân cư văn hóa theo quy định tại 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”; trong đó tập trung vào tuyên truyền và lên án mạnh 

mẽ các tệ nạn như nghiện hút ma túy, mại dâm, trộm cắp, tệ nạn rượu bia, các hình 

thức đánh bạc, cá độ gây bức xúc trong dư luận cộng đồng dân cư. Xây dựng vệ 

sinh môi trường lành mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh năm 

2020. 

2. Phân công các ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội là thành viên Ban Chỉ 

đạo chịu trách nhiệm thực hiện cụ thể các tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ phụ 

trách nhất là các tiêu chí điểm liệt được quy định tại Điều 7,13 của Nghị định số 

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

3. Cuối năm, các ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội là thành viên Ban Chỉ 

đạo được phân công phải chịu trách nhiệm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện cho 

Chủ tịch UBND xã, phường trước khi tổ chức bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, 

Khu dân cư văn hóa theo quy định. 

V/v thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND 

ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

thành phố kỳ họp 9 khóa XI nhiệm kỳ 

2016-2021 
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Trên đây là nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 19/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố kỳ họp 9 khóa XI 

nhiệm kỳ 2016-2021 về thực hiện chỉ tiêu Gia đình văn hóa và Khu dân cư văn hóa 

của Phòng Văn hóa và Thông tin./. 
 

                                                   TRƯỞNG PHÒNG  
   Nơi nhận:          
- Như trên; 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Chi.  

                                                                                                                          

                                                                                                                    Đinh Văn Cường 
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