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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các gia đình đã có thành tích 3 năm liên tục 

 đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa” (2020 -2022) của xã Kỳ Thư 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 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 Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16/6/2005; Nghị định 

42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều luật thi đua khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 

24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 42 của Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch sô 1394/KH-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của UBND 

huyện Kỳ Anh về việc Kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 

122/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”, “Bản văn hóa ”, “Tổ dân Phố” 

trên địa bàn huyện Kỳ Anh; 

 Căn cứ vào biên bản họp Ban chỉ đạo "TDĐKXDĐSVH" xã Kỳ Thư, 

ngày 03/10/2022; 

 Xét đề nghị đề nghị của cán bộ phụ trách văn hóa xã; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Khen thưởng các gia đình đã có thành tích 3 năm liên tục đạt danh 

hiệu “ Gia đình văn hóa” (2020 -2022)  cho 155 hộ/ 1.003 hộ đạt 15,25% gia 

đình thuộc trên địa bàn xã Kỳ Thư. 

Trích ngân sách xã số tiền 31.000.000đ (Ba mốt triệu đồng chẳn) để khen 

thưởng và chi phí khen thưởng. 

Thôn Hòa Bình:   20 hộ/131 hộ đạt 15,27% 

  Thôn Liên Miệu:   19 hộ/121 hộ đạt 15,7% 

  Thôn Đan Trung:   19 hộ /121 hộ đạt 15,7% 

  Thôn Trung Giang:  26 hộ /167hộ đạt 15,57% 

  Thôn Thanh Hòa:   46 hộ/301 hộ đạt 15,28% 

  Thôn Trường Thanh:  25 hộ /162 hộ đạt 15,43% 



  (Kèm theo danh sách khen thưởng 3 năm liên tục đạt “Gia đình văn 

hóa” (2020-2022). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng UBND xã, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã, 

Cấp ủy, Ban cán sự các thôn và các gia đình có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành. 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Lưu: VP. 
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