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HƢỚNG DẪN 

Thực hiện các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” sau khi thực hiện chủ trƣơng sáp nhập, đổi tên 

cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

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 hoá”; “Thôn văn hoá”, “Làng văn 

hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”;  

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 

26/7/2016 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 

của Chính phủ và Kế hoạch 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung 

ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

Căn cứ Kế hoạch số 2276/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về triển khai Chương trình số 15-CT/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh 

ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH 

Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Thực hiện Thông báo số 58/TB-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh 

về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại Hội nghị tổng kết 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018, triển 

khai nhiệm vụ năm 2019; 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

tỉnh hướng dẫn thực hiện các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân 
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đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, đổi 

tên cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đối tƣợng áp dụng 

- Cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia phong trào xây dựng “Cơ 

quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; Thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh tham gia xây dựng danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 

trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Xã, thôn trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới theo quyết định của UBND tỉnh. 

2. Thời gian: Thời gian tính để công nhận danh hiệu theo Hướng dẫn này 

(Cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa; thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa sau khi 

sáp nhập, đổi tên) kể từ ngày 01/01/2019 và bảo lưu kết quả trước đây đã được 

cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối với cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa 

1.1. Đối tượng sáp nhập cùng đạt danh hiệu văn hóa 

Khi các cơ quan, đơn vị cùng đạt danh hiệu văn hóa sáp nhập hoặc hợp 

nhất thì danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” hoặc “Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa” được tính cho cơ quan hoặc đơn vị mới thành lập và bảo lưu kết quả đã đạt 

được (theo hướng tính số năm đạt danh hiệu văn hóa cao nhất của một trong 

các cơ quan hoặc đơn vị đã đạt được) để xét công nhận lại theo quy định.  

Trường hợp một trong các cơ quan hoặc đơn vị trong cơ quan, đơn vị mới 

thành lập đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận danh 

hiệu thì đương nhiên cơ quan hoặc đơn vị mới thành lập đó được ghi nhận thành 

tích và thời gian công nhận lại lần tiếp theo thực hiện theo quy định. 

Ví dụ: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phú Ninh đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014-2018. Sau 

khi sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao - Truyền thanh Truyền hình huyện Phú Ninh (trường hợp Đài Truyền 

thanh - Truyền hình huyện chưa được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và cấp 

Bằng công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa), thì đương nhiên đơn vị mới thành 

lập này được ghi nhận thành tích Bằng công nhận lại. Thời gian công nhận lại 

lần tiếp theo của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh Truyền hình 

huyện Phú Ninh vào năm 2023. 

1.2. Đối tượng sáp nhập, hợp nhất có trường hợp không đạt danh hiệu 

văn hóa 

- Trường hợp một trong các cơ quan, đơn vị trong diện sáp nhập hoặc hợp 
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nhất không đạt danh hiệu văn hóa, đề nghị các địa phương thực hiện: Khi 02 

(hai) cơ quan hoặc đơn vị sáp nhập hoặc hợp nhất thành cơ quan hoặc đơn vị 

mới, trong đó có 01 (một) cơ quan hoặc đơn vị cũ không đạt danh hiệu văn hóa 

thì vẫn tính đơn vị mới đạt danh hiệu văn hóa và bảo lưu thành tích theo quy 

định. Tuy nhiên, nếu cơ quan hoặc đơn vị không đạt danh hiệu văn hóa nói trên 

do nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc mất đoàn kết nội bộ, vi phạm 

nguyên tắc tập trung dân chủ (đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận) hoặc 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị bị hình thức kỷ luật trên mức “cảnh cáo” thì cơ quan, 

đơn vị mới thành lập không được công nhận đạt chuẩn văn hóa. 

- Trường hợp cơ quan, đơn vị giải thể và sáp nhập thành một bộ phận của 

cơ quan, đơn vị mới thì danh hiệu văn hóa cũng kết thúc. 

Ví dụ: Trung tâm Dân số huyện Thăng Bình được Chủ tịch UBND tỉnh 

công nhận và cấp Bằng công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2014-

2018. Tuy nhiên, do yêu cầu sắp xếp bộ máy nên giải thể Trung tâm Dân số và 

sáp nhập thành Phòng Dân số của Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình. Như vậy, 

thành tích của Trung tâm Dân số huyện Thăng Bình cũng kết thúc. 

1.3. Trường hợp nhiều cơ quan, đơn vị giải thể để thành lập cơ quan, 

đơn vị mới 

Khi có từ 03 (ba) cơ quan, đơn vị trở lên giải thể để thành lập cơ quan, 

đơn vị mới, nếu trong đó có từ 50% trở lên số cơ quan, đơn vị (cũ) đạt danh hiệu 

văn hóa thì danh hiệu văn hóa được tính cho cơ quan, đơn vị mới thành lập và 

bảo lưu kết quả như trên. Ngược lại, có từ 50% trở lên số cơ quan, đơn vị (cũ) 

không đạt danh hiệu văn hóa thì cơ quan, đơn vị mới không đạt danh hiệu văn 

hóa. 

1.4. Đối tượng sáp nhập, hợp nhất chưa đạt danh hiệu văn hóa  

Trường hợp các cơ quan, đơn vị sáp nhập, hợp nhất chưa được cấp có 

thẩm quyền công nhận đạt chuẩn văn hóa thì đề nghị Thủ trưởng cơ quan hoặc 

đơn vị mới sáp nhập tiến hành đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa” theo quy định. 

2. Đối với Thôn, Tổ dân phố tham gia xây dựng “Thôn văn hóa”, “Tổ 

dân phố văn hóa” 

2.1. Đối tượng sáp nhập cùng đạt danh hiệu văn hóa 

Khi có từ 02 (hai) thôn hoặc tổ dân phố trở lên cùng đạt danh hiệu văn 

hóa sáp nhập thì danh hiệu “Thôn văn hóa” hoặc “Tổ dân phố văn hóa” được 

tính cho đơn vị mới thành lập và bảo lưu kết quả của thôn hoặc tổ dân phố có số 

năm đạt danh hiệu cao hơn.  

Ví dụ: Thôn Phước Ninh sáp nhập với thôn Phước Khánh thành thôn Ninh 

Khánh, trong đó thôn Phước Ninh đạt danh hiệu 10 năm văn hóa liên tục, thôn 

Phước Khánh đạt danh hiệu 06 năm văn hóa liên tục, thì thôn Ninh Khánh được 

bảo lưu kết quả đạt danh hiệu văn hóa 10 năm liên tục.  
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2.2. Đối tượng sáp nhập có trường hợp không đạt danh hiệu văn hóa 

- Trường hợp một trong các thôn hoặc tổ dân phố sáp nhập không đạt 

danh hiệu văn hóa, đề nghị các địa phương thực hiện: 

+ Khi có 03 (ba) thôn hoặc tổ dân phố sáp nhập thành thôn, tổ dân phố 

mới, trong đó có 02 (hai) thôn hoặc tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa thì danh 

hiệu “Thôn văn hóa” hoặc “Tổ dân phố văn hóa” được tính cho đơn vị mới 

thành lập và bảo lưu kết quả của thôn hoặc tổ dân phố có số năm đạt danh hiệu 

cao hơn (như điểm 2.1 ở trên). Ngược lại, trong đó có 02 (hai) thôn hoặc tổ dân 

phố không đạt danh hiệu văn hóa thì thôn hoặc tổ dân phố mới thành lập không 

được công nhận danh hiệu văn hóa.  

+ Khi có 02 (hai) thôn hoặc tổ dân phố sáp nhập, trong đó có 01 (một) thôn 

hoặc tổ dân phố không đạt danh hiệu văn hóa thì thôn hoặc tổ dân phố mới thành 

lập vẫn được tính đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” hoặc “Tổ dân phố văn hóa” và 

bảo lưu kết quả trước đó của thôn đạt danh hiệu văn hoá trước khi sáp nhập. Tuy 

nhiên, nếu thôn hoặc tổ dân phố nêu trên do vi phạm nghiêm trọng (có tụ điểm 

mại dâm hoặc ma túy hoặc cờ bạc hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm an 

toàn vệ sinh thực phẩm nhiều năm tồn tại bị cấp có thẩm quyền xử phạt hành 

chính hoặc hình sự nhưng tiếp tục tái phạm hoặc tái phạm nghiêm trọng; xảy ra 

những vụ trọng án (bản án Tòa án có hiệu lực tuyên phạt (cho mỗi cá nhân) mức 

tù giam từ 10 năm trở lên) thì thôn hoặc tổ dân phố mới thành lập không được 

công nhận danh hiệu văn hóa. 

- Trường hợp có một phần thôn hoặc tổ dân phố sáp nhập vào thôn hoặc tổ 

dân phố khác thì danh hiệu văn hóa của bộ phận này (tổ đoàn kết) cũng kết thúc; 

không lấy danh hiệu văn hóa của một phần thôn hoặc tổ dân phố này để xét cho 

thôn/tổ dân phố mới. 

1.3. Đối tượng sáp nhập chưa đạt danh hiệu văn hóa  

Trường hợp các thôn hoặc tổ dân phố sáp nhập chưa được công nhận đạt 

danh hiệu văn hóa thì đề nghị đơn vị mới sáp nhập tiến hành đăng ký xây dựng 

danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” theo đúng quy định. 

 III. CÔNG NHẬN DANH HIỆU VĂN HÓA SAU KHI SÁP NHẬP, HỢP 

NHẤT, ĐỔI TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, THÔN, TỔ DÂN PHỐ  

Sau khi ổn định công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy, bầu cử, bổ nhiệm 

người đứng đầu tại các thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị; đề nghị Ban Chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập hồ sơ, thủ tục 

trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu văn hóa theo đúng quy 

định (thời gian hoàn thành trước ngày 31/7/2019). Mỗi địa phương (cấp huyện) 

chỉ ban hành một quyết định công nhận danh hiệu đính kèm danh sách các cơ 

quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố văn hóa (chỉ thực hiện đối với các cơ quan, đơn 

vị, thôn, tổ dân phố trong diện sáp nhập, hợp nhất, đổi tên; trong quyết định cần 

ghi chú số năm đạt danh hiệu văn hóa liên tục của từng thôn, tổ dân phố để làm 
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cơ sở xét khen thưởng và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt 

chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu…). 

Hồ sơ, thủ tục để công nhận cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố văn hóa 

trong diện sáp nhập, hợp nhất, đổi tên thực hiện đơn giản, gồm: Bản sao quyết 

định thành lập cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố; bản sao các quyết định công 

nhận danh hiệu trước đây và Tờ trình của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện (trên cơ sở tập hợp các tờ trình 

và hồ sơ đề nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị).  

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện các danh hiệu văn hóa trong phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sau khi thực hiện chủ trương 

sáp nhập, đổi tên cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu 

có vướng mắc phản ánh về Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để kịp 

thời sửa đổi, bổ sung./.  
 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- LĐLĐ tỉnh; 
- Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Công đoàn viên chức tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NSVH&GĐ. 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ BAN THƢỜNG TRỰC 
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