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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá” thônTânSơn, xãKỳThọ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều  của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với  Ban vận động Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; 

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức, 

viên chức; Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Công văn số 718/SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày 06/11/2012 của Sở 

Văn hóa, Thể thao, Du lịch về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”; 

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 Kế hoạch số 1231/KH-UBND ngày 08/8/ 2022của UBND huyện về 

việc kiểm tra các danh hiệu văn hóa năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/92022 của Ban chỉ đạo phong 

trào”TDĐKXDĐSVH” xã Kỳ Thọ về việc kiểm tra các danh hiệu Văn hóa năm 

2022; 

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng ban Mặt trận thôn Tân Sơn.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Kiện toànTiểu Ban chỉ đạo phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống Văn hóa” thôn năm 2022 gồm có các ông, bà sau:  

1. Ông Trần Xuân Thanh, Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn - Trưởng ban 

2. ÔngNguyễnCôngCư, ThôntrưởngthônTânSơn - Phó Ban 



3. Bà Nguyễn Thị Thao, thôn phó thôn Tân Sơn - Thànhviên 

4. Bà Dương Thị Trà My, Bí thư Chi Đoàn TN                 - Thànhviên 

5. Bà Phạm Thị Nhi, Chi Hội trưởng PN thôn - Thànhviên 

6. Ông Lương Đình Hương, Chi Hội trưởng NCT thôn - Thànhviên 

7 Ông Lê Trọng Hưng, Chi Hội CCB thôn - Thànhviên 

8. 

9. 

Ông Cao Xuân Phúc, Thôn đội Dân quân 

Ông Mai XuânThắng, Công An viên thôn 

- Thànhviên 

- Thành vien 

Điều 2.Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của tiểu Ban chỉ đạo phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” thôn hoạt động theo kiêm nhiệm, 

sự hướng dẫn của cấp trên, quy định của địa phương và báo cáo sơ, tổng kết 6 

tháng, hàng năm các hoạt động của phong trào cho Ban chỉ đạo xã. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành 

Văn phòng HĐND & UBNDxã, Trưởngcác ban ngành liên quan và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành/. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Phòng VHTT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Chi ủycácthôn; 

- Lưu VT./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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