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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:1215/SVHTTDL-NSVHGĐ  

 

V/v kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu 

văn hoá trong Phong trào TDĐKXDĐSVH 

năm 2019 theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP 

 

    Quảng Nam, ngày 25 tháng 9 năm 2019 

                     

Kính gửi: 

 
 

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá” các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Để có cơ sở kiểm tra, đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hoá trong 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2019, Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh đề 

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

huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số công việc sau: 

I. Về kiểm tra, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong 

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

1. Quy trình, thủ tục công nhận: 

Gia đình văn hoá, Thôn, khối phố văn hoá: thực hiện theo 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”; Công văn số 848/VHCS-NSVH ngày 30/11/2018 

của Cục Văn hoá cơ sở về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-

CP; Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL ngày 19/3/2019 của  Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

Việc xét tặng danh hiệu Thôn, khối phố văn hoá hàng năm: Đề nghị Ban 

Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện ban 

hành Quyết định tặng danh hiệu kèm theo danh sách các thôn, khối phố trên địa 

bàn huyện, thị xã, thành phố, không thực hiện việc cấp Giấy công nhận Khu dân 

cư văn hoá hằng năm mà chỉ cấp Giấy công nhận Khu dân cư văn hoá đủ 05 năm 

liên tục (Khoản 5, Điều 15 Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định “Chủ tịch 

UBND cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và Giấy công nhận Khu dân cư văn 

hóa”. Tuy nhiên, nếu thực hiện sẽ gây khó khăn rất lớn cho địa phương, trong khi 

đó, hồ sơ minh chứng để tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa chỉ cần Quyết định 

tặng danh hiệu của Chủ tịch UBND cấp huyện, do đó việc cấp Giấy công nhận 

hằng năm là không cần thiết và hết sức tốn kém. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

sẽ kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất Chính phủ sửa đổi điều này 

để tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện). Trong quá 

trình thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị các địa 

phương rút kinh nghiệm, phản ánh những nội dung chưa phù hợp, nhất là những 

nội dung liên quan đến việc không công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, khối phố văn hóa” để Ban Chỉ đạo tỉnh sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi cho 

phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.  
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Tộc văn hoá: thực hiện theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 

08/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế công nhận danh hiệu 

“Tộc văn hoá” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-MTTQ-

SVHTTDL ngày 27/8/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về chỉ đạo thực hiện nâng cao 

chất lượng hoạt động của “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh. 

Các danh hiệu: “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”, “Phường, thị trấn 

đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”: 

Thực hiện theo đúng các quy định và hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch (đã gửi cho các địa phương). 

2. Kiểm tra, bình xét, công nhận:  

Ban Chỉ đạo phong trào các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn 

các xã, phường, thị trấn tiến hành kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn 

hoá”, “Tộc văn hoá” năm 2019 bảo đảm đúng nội dung, trình tự, thủ tục.  

Đối với các danh hiệu “Thôn, Khối phố văn hoá”, “Xã đạt chuẩn văn hoá 

nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” phải thông qua bộ thủ tục hành chính theo quy 

định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phòng Văn hóa và Thôn tin các huyện, 

thị xã thành phố tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu trên, tiến hành 

kiểm tra hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ đạo cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra, 

phúc tra ở cơ sở (nếu xét thấy cần thiết) và phối hợp với cơ quan liên quan trình 

Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận danh hiệu theo đúng quy định. Thời gian 

hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/10/2018. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2019, đề nghị thực hiện sớm hơn theo yêu cầu của Ban chỉ 

đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Đối với việc đề nghị công nhận lại “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hoá” (2015-2019), đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố 

tiến hành kiểm tra hồ sơ chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục đúng theo 

Hướng dẫn số 10/HD-BCĐ ngày 22/02/2016 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh về thực hiện Thông tư số 

08/2014/TT- BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

II. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 

Chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn, tổ chức các hoạt động 

truyền thông, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian… trong 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. 

Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố 

chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

18/11 đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả theo Điểm 3, Mục II Chương trình 

phối hợp số 01/CTrPH-MTTQ-SVHTTDL ngày 19/9/2019 thực hiện Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng 

biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc tại Ngày hội. 
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III. Tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 

 Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo xã, 

phường, thị trấn tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, có thể lồng ghép với hội 

nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, phường, thị 

trấn. Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào 

gắn với tuyên dương, khen thưởng, động viên phong trào ở địa phương. Thời gian 

tổ chức hội nghị trước 31/01/2020.   

Đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá” các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, báo cáo kết quả, số liệu 

phong trào năm 2019 về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Xây dựng 

nếp sống văn hoá và Gia đình), trước ngày 05/12/2019./. 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Phòng VH-TT huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NSVHGĐ. 
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