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       UBND HUYỆN ĐẠI LỘC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               BAN CHỈ ĐẠO                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH” 
 

                  11/BCĐ                                Đại Lộc, ngày 22 tháng 9 năm 2021 

                V/v kiểm tra, xét tặng  

           danh hiệu văn hóa năm 2021  

 

 Kính gửi:   

                 -  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

                 -  Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời  

  sống văn hoá" các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

 

Thực hiện Công văn số 1203/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 13/9/2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra, bình xét, 

công nhận danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” năm 2021. Để có cơ sở kiểm tra, xét tặng và đề nghị xét tặng các 

danh hiệu văn hoá trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hoá” (TDĐKXDĐSVH) năm 2021, Ban Chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" 

huyện đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 

các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện một số công việc 

sau: 

1. Về thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu: “Gia đình văn hoá”, 

“Tộc văn hoá” năm 2021 

- Các xã, thị trấn tổ chức thực hiện việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hoá”, “Tộc văn hoá” năm 2021 bảo đảm đúng nguyên tắc, thời gian, quy trình 

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 hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn 

hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 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 hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị định 

số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Công văn số 1164/ 

SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 07/9/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

Quyết định 1637/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam; 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. Thời gian: bắt đầu từ ngày 27/9/2021 và hoàn thành trước 

ngày 15/10/2021.  
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Đối với xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện sớm hơn theo yêu 

cầu của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

huyện. 

- Sau khi tổ chức thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hoá”, “Tộc văn hoá” năm 2021, các địa phương cần tổng hợp ngay số liệu và gửi 

về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước ngày 15/10/2021 (gửi văn bản và 

file mềm qua email: vhttdailoc@gmail.com). 

2. Về đề nghị kiểm tra, phúc tra, xét tặng danh hiệu: “Khu dân cư 

văn hoá”, “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn 

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

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ bộ thủ 

tục hành chính theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các hồ sơ, 

thủ tục liên quan đến việc đề nghị kiểm tra, phúc tra xét tặng các danh hiệu trên 

và gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước ngày 20/10/2021 để Ban 

Chỉ đạo Phong trào huyện tổ chức kiểm tra, phúc tra và phối hợp với  các cơ 

quan liên quan trình Chủ tịch UBND huyện công nhận theo đúng quy định. 

3. Về điều chỉnh, bổ sung thang, bảng chấm điểm các danh hiệu văn 

hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2021 

Thực hiện Công văn số 1164/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 07/9/2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh, bổ sung thang, bảng chấm 

điểm các danh hiệu văn hóa trong phong trào TDĐKXDĐSVH. 

3.1. Về sử dụng biểu mẫu: 

- Thống nhất thực hiện mẫu đăng ký xây dựng gia đình văn hóa hằng năm 

thông qua danh sách có chữ ký của đại diện hộ gia đình trong thôn, khu phố.  

- Tích hợp mẫu Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn 

hóa (Mẫu số 03, ban hành kèm theo Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL) với mẫu 

thang điểm áp dụng bình xét Gia đình văn hóa (Mẫu số 04 ban hành kèm theo 

Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL) thành một mẫu. Tương tự, tích hợp mẫu Bảng 

tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 05 ban hành 

kèm theo Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL) với mẫu thang điểm áp dụng bình xét 

Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 06 ban hành kèm theo Kế hoạch số 25/KH-

SVHTTDL) thành một mẫu. 

- Chú trọng việc bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa đảm bảo thực chất, 

đúng nguyên tắc, qui trình, khách quan, công bằng, chính xác và công khai. Đối 

với các thôn, khu phố có quy mô dân số lớn, có thể tổ chức họp bình xét danh 

hiệu Gia đình văn hóa ở các tổ đoàn kết. 

      3.2. Sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, công nhận các 

danh hiệu văn hóa 

3.2.1. Đối với danh hiệu Gia đình văn hóa: Thực hiện thang, bảng điểm 

theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Ban Chỉ 

đạo các xã, thị trấn có thể vận dụng bổ sung các nội dung, tiêu chuẩn phù hợp 
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với điều kiện thực tế ở địa phương để công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không chạy theo số lượng.   

3.2.2. Đối với danh hiệu Khu dân cư văn hóa (thôn, khu phố văn hóa) 

a. Sửa Điểm 7, Mục I (Mẫu 05, ban hành kèm theo Kế hoạch số 25/KH-

SVHTTDL) “Có trường hợp vi phạm pháp luật mà bản án tòa án có hiệu lực 

mức tù giam từ 24 tháng trở lên (trừ trường hợp người đi khỏi nơi cư trú từ 30 

ngày trở lên và có đăng ký tạm trú tại địa phương khác)” thành: “Có trường hợp 

vi phạm pháp luật mà bản án tòa án có hiệu lực mức tù giam từ 36 tháng trở lên 

(trừ trường hợp người đi khỏi nơi cư trú từ 30 ngày trở lên và có đăng ký tạm trú 

tại địa phương khác)”. 

Tuy nhiên, khi xét công nhận Khu dân cư văn hóa, ở địa phương trong 

năm đó có xảy ra ít nhất một vụ án đặc biệt nghiêm trọng (đang trong quá trình 

điều tra, chưa xét xử) thì có thể xem xét không đề nghị xét tặng Khu dân cư văn 

hóa;  những năm tiếp theo nếu Khu dân cư phấn đấu tốt thì được đề nghị công 

nhận Khu dân cư văn hóa (cho dù vụ án đó đã được xét xử hoặc chưa xét xử).  

b. Giữ nguyên Điểm 6, Mục I (Mẫu 05 ban hành kèm theo Kế hoạch số 

25/KH-SVHTTDL) “Chi bộ đảng, các tổ chức đoàn thể trong năm được cấp có 

thẩm quyền xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” (đối với trường hợp tại thời 

điểm xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa đã có kết quả xếp loại thi đua công tác 

Đảng và các đoàn thể). Tuy nhiên, nếu tại thời điểm xét danh hiệu Khu dân cư 

văn hóa mà chưa xét thi đua công tác Đảng và các tổ chức đoàn thể thì Bí thư 

chi bộ và người đứng đầu các tổ chức đoàn thể phải có báo cáo giải trình và 

đánh giá khả năng phấn đấu trong năm để làm căn cứ xét Khu dân cư văn hóa. 

b. Điểm trừ: Bổ sung điểm trừ đối với “Có trường hợp vi phạm pháp luật 

mà bản án tòa án có hiệu lực mức tù giam từ 24 tháng đến dưới 36 tháng”: Trừ 

05 điểm/trường hợp (Mẫu 06 ban hành kèm theo Kế hoạch số 25/KH-

SVHTTDL). 

3.2.3. Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 

a. Sửa đổi các trường hợp không xét công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới”:  

- “Bản án Toà án có hiệu lực mức tù giam từ 03 năm trở lên” thành: “Bản 

án Toà án có hiệu lực mức tù giam từ 60 tháng trở lên”. 

- “Hằng năm Đảng bộ, không hoàn thành nhiệm vụ; có đoàn thể yếu kém” 

thành: “Trong năm có một trong các tổ chức: Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và 

các đoàn thể được cấp có thẩm quyền xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”. 

b. Sửa đổi, bổ sung điểm trừ: “Không thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao: 05 điểm” thành: “Chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định 

thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao: 05 điểm” 

c. Sửa đổi, bổ sung điểm thưởng: 



4 

 

- “Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh: 03 điểm” 

thành: “Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của huyện, thị xã, thành 

phố: 03 điểm”. 

- “Có Trung tâm Văn hoá - Thể thao: 05 điểm” thành: “Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao đạt chuẩn và có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT đảm bảo 

theo Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày  22/12/2010 của Bộ VHTTDL: 

05 điểm”.  

- Bổ sung: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã trong năm được khen 

thưởng từ mức Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

trở lên: 05 điểm (cộng không quá 10 điểm). 

3.2.4. Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 

a. Sửa đổi các trường hợp không xét công nhận “Phường, thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị”:  

- “Bản án Toà án có hiệu lực mức tù giam từ 03 năm trở lên” thành: “Bản 

án Toà án có hiệu lực mức tù giam từ 60 tháng trở lên”. 

- “Hằng năm Đảng bộ, không hoàn thành nhiệm vụ; có đoàn thể yếu kém” 

thành: “Trong năm có một trong các tổ chức: Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và 

các đoàn thể được cấp có thẩm quyền xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”. 

b. Sửa đổi, bổ sung điểm trừ: “Không thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao: 05 điểm” thành: “Chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định 

thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao: 05 điểm” 

c. Sửa đổi, bổ sung điểm thưởng: 

- Sửa đổi: “Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh: 03 

điểm” thành: “Không còn hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội)”: 05 điểm 

- “Có Trung tâm Văn hoá - Thể thao: 05 điểm” thành: “Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao đạt chuẩn và có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT đảm bảo 

theo Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày  21/12/2016 của Bộ VHTTDL: 

05 điểm”.  

- Bổ sung: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường, thị trấn trong năm 

được khen thưởng từ mức Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy trở lên: 05 điểm (cộng không quá 10 điểm). 

3.2.5. Tộc văn hóa 

a. Bổ sung các trường hợp không được xét công nhận Tộc văn hóa: 

- Có thành viên trong tộc tham gia khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt 

cấp, trái quy định của pháp luật. 

- Có trường hợp vi phạm pháp luật mà bản án của Tòa án có hiệu lực, mức 

tù giam từ 36 tháng trở lên. 

b. Bổ sung điểm thưởng: Trong năm được tặng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh trở lên cộng 05 điểm, Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện 

cộng 03 điểm, Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cộng 02 điểm. 
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b) Điểm trừ 

- Có trường hợp vi phạm pháp luật mà bản án của Tòa án có hiệu lực mức 

tù giam dưới 36 tháng: 

+ Có án phạt tù từ 24 tháng đến dưới 36 tháng: trừ 03 điểm; 

+ Có án phạt tù từ dưới 24 tháng, kể cả tù treo: trừ 02 điểm. 

3.2.6. Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 

a. Sửa đổi (ở mục điểm thưởng): Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hằng năm: 05 điểm thành: “Chỉ 

thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hằng năm: 05 điểm. 

b. Bổ sung các trường hợp không xét công nhận đạt chuẩn văn hóa: 

- Có người sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan chức năng phát hiện 

lập biên bản vi phạm. 

- Có số người vi phạm chính sách DS-KHHGĐ bị trừ nhiều hơn 10 điểm. 

c. Điểm thưởng: Bổ sung trong năm có người được Hội đồng Khoa học -

Sáng kiến cấp tỉnh quyết định công nhận Sáng kiến cấp tỉnh, mỗi sáng kiến được 

cộng 05 điểm (cộng không quá 10 điểm). 

d. Điểm trừ: Sửa đổi đối với trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ:  

+ Cơ quan, đơn vị có dưới 10 người: trừ 10 điểm/01 trường hợp; 

+ Cơ quan, đơn vị có từ 10 người đến dưới 30 người: trừ 05 điểm/01 

trường hợp; 

+ Cơ quan, đơn vị có từ 30 người đến dưới 70 người: trừ 03 điểm/01 

trường hợp. 

+ Cơ quan, đơn vị có từ 70 người trở lên: trừ 02 điểm/01 trường hợp. 

3.2.7. Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

a. Sửa đổi (ở mục điểm thưởng): Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hằng năm: 05 điểm thành: “Chỉ 

thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hằng năm: 05 điểm. 

b. Bổ sung các trường hợp không xét công nhận đạt chuẩn văn hóa: 

- Có người sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan chức năng phát hiện 

lập biên bản vi phạm. 

- Có số người vi phạm chính sách DS-KHHGĐ bị trừ nhiều hơn 15 điểm. 

- Doanh nghiệp có đình công, ngừng việc trái qui định pháp luật. 

c. Điểm thưởng: Bổ sung các trường hợp sau:  

- Trong năm, có người được Hội đồng Khoa học - Sáng kiến cấp tỉnh 

quyết định công nhận Sáng kiến cấp tỉnh, mỗi sáng kiến được cộng 05 điểm 

(cộng không quá 10 điểm). 
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- Có đăng ký cam kết thực hiện Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh: cộng 05 điểm (chỉ tính năm đăng ký). 

d. Điểm trừ: Sửa đổi đối với trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ:  

+ Doanh nghiệp có dưới 10 người: trừ 10 điểm/01 trường hợp; 

+ Doanh nghiệp có từ 10 người đến dưới 50 người: trừ 05 điểm/01 trường hợp; 

+ Doanh nghiệp có từ 50 người đến dưới 200 người: trừ 03 điểm/01 trường hợp. 

+ Doanh nghiệp có từ 200 người trở lên: trừ 02 điểm/01 trường hợp. 

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

Ban Chỉ đạo phong trào các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt 

Nam cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn 

dân tộc 18/11 đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế tại 

địa phương và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Nội dung phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 thực 

hiện theo Điểm 3, Mục II Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-MTTQ-PVHTT 

ngày 23/12/2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Phòng Văn hóa và 

Thông tin về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào “Tòan dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”; chú trọng biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 

tại Ngày hội. 

5. Tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2021, 

triển khai nhiệm vụ năm 2022 

 UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phong trào xã, thị 

trấn tổ chức tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2021, triển khai nhiệm 

vụ năm 2022, gắn với tuyên dương, khen thưởng, động viên phong trào ở địa 

phương, có thể lồng ghép với hội nghị thi đua, tổng kết tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã, thị trấn. Thời gian tổ chức hội nghị 

trước 31/01/2022.   

Đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  

triển khai thực hiện Công văn này. 

 

Nơi nhận:      

- UBND huyện (b/c); 

- Như trên; 

- Lưu: BCĐ.                                                                                  
                                                                   

                                                                                              

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG VH&TT 

Hứa Văn Bảy 
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