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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Kỳ Phong, ngày 06 tháng 9 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 

 
 

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 Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét 

công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;” Thôn Văn Hóa”. 

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục, xét và công nhận Danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 

Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND, ngày 09/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh về việc Công nhận danh hiệu “ Thôn Văn Hóa”; 

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế 

hoạch kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, chỉ đạo triển khai thực 

hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần thực 

hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí về xây dựng các 

danh hiệu văn hóa để làm cơ sở tham mưu Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình xã trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành quyết định công nhận các danh hiệu. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân nắm vững và thực hiện tốt Quy 

ước xây dựng, thôn đạt chuẩn văn hóa.  

- Việc xét và công nhận, thôn đạt chuẩn văn hóa,phải đảm bảo nguyên tắc 

công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và đúng kỳ hạn theo quy định. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra danh hiệu “Thôn văn hóa” 

- Kiểm tra việc xây dựng thôn văn hóa theo các tiêu chí được quy định tại 
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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”. 

- Phương pháp kiểm tra:  

+ Nghe báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng danh hiệu “Thôn văn hóa” trong 

năm 2022 của các thôn. 

+ Kiểm tra hồ sơ xây dựng danh hiệu “Thôn văn hóa”. 

+ Kiểm tra tình hình thực tế tại các thôn: Cơ sở hạ tầng, giao thông, các công 

trình phúc lợi như nhà văn hóa,..; điều kiện sinh hoạt, ăn ở của nhân dân địa 

phương, công tác giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, công tác phòng chống 

các tai tệ nạn xã hội, kế hoạch hóa gia đình,...; kiểm tra khuôn viên, trang trí khánh 

tiết, cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn; việc treo các bảng biểu tuyên truyền theo quy 

định. ( Đặc biệt là việc treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc tại các trục đường chính, các 

hộ gia đình, trong các ngày lễ) 

- Kiểm tra thực trạng đời sống văn hóa tại cơ các thôn; cảnh quan, môi 

trường; trang trí, khánh tiết; nội thất nhà văn hóa thôn; sân bãi; dụng cụ phục vụ 

hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; kết quả tổ chức hoạt động văn hóa 

- văn nghệ, thể dục - thể thao và các thiết chế văn hóa khác. 

III. THỜI GIAN KIỂM TRA, CÔNG NHẬN 

1. Kiểm tra các danh hiệu 

1.1. Kiểm tra danh hiệu “Thôn văn hóa”: Dự kiến từ ngày 18/9/2022 đến 

ngày 55/9/2022 (lịch cụ thể từng thôn xã sẽ thông báo sau). 

2.2. Danh hiệu “Thôn văn hóa”: Để kịp thời vinh danh các thôn tiêu biểu và 

đón nhận danh hiệu vào ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban nhân dân xã hoàn 

thành việc bình xét và lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa” gửi 

về Ủy ban nhân dân huyện  trước ngày 15/10/2022. 

IV. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 

* Ở xã: Đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

MTTQ, các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã. 

* Ở thôn: Chi ủy, Ban cán sự, Mặt trận và trưởng các đoàn thể. 

 V. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Kiểm tra danh hiệu “Thôn văn hóa”: Tại 10/10 kiểm tra (kiểm tra thực 

tế sau đó về làm việc tại Nhà văn hóa thôn). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn Hóa xã Hội xã: 

- Lập kế hoạch, lịch trình kiểm tra cụ thể đối với từng  thôn; tham mưu Ủy 

ban nhân dân xã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá; dự thảo các loại văn bản phục vụ 

công tác kiểm tra. 

- Phối hợp với Công an xã thu thập số liệu về tình hình vi phạm pháp luật, tai 

tệ nạn xã hội trên địa bàn xã để phục vụ các đoàn đi kiểm tra, đánh giá công nhận 

danh hiệu. 
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- Phối hợp với Ban tiếp công dân, Văn phòng HĐND - UBND xã thu thập số 

liệu về tình khiếu nại tố cáo, khiếu kiện vượt cấp, đông người. 

2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn 

vị tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” ở các thôn, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo 

phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Công tác Gia đình xã. 

5. Các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Công 

tác Gia đình xã: Căn cứ chức trách nhiệm vụ, phân công phụ trách địa bàn các xã 

chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện ở đơn vị 

phụ trách về Ban chỉ đạo xã. 

6. UBND xã, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã 

- Triển khai công tác đánh giá, chấm điểm các thôn trong việc thực hiện các 

tiêu chí xây dựng danh hiệu “Thôn văn hóa” 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” (theo các văn bản, biểu mẫu của Ban chỉ đạo xã hướng dẫn); chỉ đạo, hướng 

dẫn các các thôn chuẩn bị tốt các nội dung để Đoàn kiểm tra của xã về kiểm tra, 

đánh giá. 

7. Các thôn đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa: Chuẩn bị tốt các nội 

dung, hồ sơ xây dựng danh hiệu “Thôn đạt chuẩn văn hóa”,  theo quy định tại 

Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và hướng dẫn 10 thôn đảm bảo các điều kiện khác để phục vụ 

tốt công tác kiểm tra, đánh giá. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hoá năm 2022; 

yêu cầu các ban ngành đoàn thể cấp xã, cấp ủy – BCH các thôn chuẩn bị tốt các loại 

văn bản hồ sơ, cơ sở vật chất, để Ủy ban nhân dân các xã, Ban chỉ đạo phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” xã kiểm tra , bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa kịp 

thời, đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng VH- TT huyện; (để b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Thành viên BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH” và 

Công tác Gia đình xã;  

- BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH”  xã; 

- Các thôn đăng ký XD VH năm 2022; 

- Lưu: VT, VHTT./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Chiến 
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