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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra viêc̣ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố 

văn hóa” theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 

của Chính phủ 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường: Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh 

Phương, Vĩnh Thái, Phước Long, Vĩnh Nguyên, Phước Hải và Phước Hòa. 

 

Căn cứ 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”; 

Căn cứ 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”; 

Căn cứ  Công văn số 8730/UBND-VHTT ngày 06/12/20218 của UBND 

thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính phủ, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra viêc̣ 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa” theo Nghị 

định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong việc xét tặng 

các danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

- Kịp thời chấn chỉnh các xã, phường thực hiện xét tặng  danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa” không đúng với quy định của pháp luật. 

- Chống bệnh chạy theo thành tích trong việc xét tặng các danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

- Tình hình triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 Chính 

phủ tại xã, phường ( bao gồm văn bản chỉ đạo của UBND xã, phường đối với 

các ban, ngành, đoàn thể địa phương báo cáo, cung cấp kết quả thực hiện nhiệm 

vụ của các thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2019…..) 

- Hồ sơ họp xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa” năm 2019; 

- Thủ tục hành chính công nhận “Gia đình văn hóa”; 

       III.THỜI GIAN KIỂM TRA 

 

STT       Thời gian  

   

Xã, phường Ghi chú 
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Ngày 

05/8/2020 

8h – 9h30 Vĩnh Trung  

9h40 – 11h00 Vĩnh Thạnh  

14h – 15h30 Vĩnh Phương  

15h40 – 17h00 Vĩnh Thái  

Ngày 

07/8/2020 

8h – 9h30 Phước Long  

9h40 – 11h00 Vĩnh Nguyên  

14h – 15h30 Phước Hải  

15h40 – 17h00 Phước Hòa  

IV. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 

1. Về phía Đoàn kiểm tra thành phố 

- Ông Đinh Văn Cường – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin– Phó 

Trưởng ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

- Tổ trưởng. 

- Mời Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phụ trách phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Tổ phó. 

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Trang – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin – 

Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”- Thành viên. 

- Mời đại diện Trung tâm Y tế thành phố, phụ trách dân số - Thành viên. 

- Mời đại diện Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, phụ 

trách phong trào “Đến ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “ Cuộc vận 

động vì người nghèo”, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công………- 

Thành viên. 

- Bà Lê Thị Linh Chi – Nhân viên, Phòng Văn hóa và Thông tin – Thư ký. 

2. Về phía xã, phường: Mời 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã, phường. 

- Công chức Văn hóa – Xã hội. 

3. Địa điểm làm việc: Tại Văn phòng  HĐND và UBND các xã, phường. 

Đề nghị UBND các xã, phường chuẩn bị đầy đủ nội dung, bố trí đúng thời 

gian và mời đầy đủ các thành phần theo thông báo để Phòng Văn hóa và Thông 

tin thành phố làm việc được thuận lợi và đạt kết quả./. 

 (Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 3.522370 gặp Đ/c Chi –Chuyên viên 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố). 

 

Nơi nhận:                                              TRƯỞNG PHÕNG  
-  Như trên (VBĐT);                        
- UBND TP (b/c) (VBĐT); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN thành phố; 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng (Trang);                            Đinh Văn Cường   
- Lưu: VT, Chi.                                                            
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