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Số:       /KH-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              
Tam Điệp, ngày       tháng      năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, xét tặng các Danh hiệu văn hóa, công nhận xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị 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"; Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL 

ngày 01/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; Thông tư số 

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

định về tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn 

hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. UBND thành phố ban hành Kế hoạch 

kiểm tra, xét tặng các danh hiệu văn hóa, công nhận “Xã đạt chuẩn văn hoá nông 

thôn mới”; “Khu dân cư văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa” năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra, rà soát đánh giá chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” của các xã, phường gắn với việc thực hiện phong trào xây 

dựng nông thôn mới; phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa sâu rộng, 

bền vững, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần ổn định 

chính trị, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị 

trí, vai trò của việc xây dựng đời sống văn hóa, tiếp tục thực hiện có hiệu quả  

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “xây 

dựng phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”. 

2. Yêu cầu 

Kiểm tra, đánh giá đúng tình hình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đảm 

bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng quy trình, tiêu chuẩn, thủ tục theo 

quy định hiện hành. 

II. NỘI DUNG 

1. Xét tặng, công nhận danh hiệu văn hóa 

  Danh hiệu văn hóa: 

 - Khu dân cư văn hóa; 

 - Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 

 - Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 

 - Phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 
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2. Trình tự đề nghị xét tặng các danh hiệu văn hóa 

2.1. Khu dân cư văn hóa 

- UBND các phường, xã căn cứ bản đăng ký tham gia thi đua và tự đánh giá 

của khu dân cư để tổng hợp danh sách khu dân cư đủ điều kiện bình xét. 

- UBND các phường, xã tổ chức hội nghị bình xét, đánh giá kết quả thực hiện 

các tiêu chí “khu dân cư văn hóa” theo quy định tại điều 12, chương III, Nghị định 

122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ; lập hồ sơ kèm văn bản đề nghị 

Chủ tịch UBND thành phố quyết định công nhận Khu dân cư văn hóa. 

2.2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

- Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có xác nhận của Thủ trưởng cơ 

quan gửi về BCĐ Phong trào thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) 

- Căn cứ hồ sơ đăng ký các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký, BCĐ 

thành phố thành lập đoàn kiểm tra để tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các 

tiêu chí. 

2.3. Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 

- UBND xã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí “Xã đạt 

chuẩn văn hóa nông thôn mới” quy định tại điều 4, chương II, Thông tư số 

17/2011/TT-BVHTTDL ngày 01/12/2011 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt 

chuẩn văn hoá nông thôn mới”.  

- BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã họp: 

Thông qua báo cáo thành tích xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ”, 

kết quả kiểm tra, đánh giá các tiêu chí “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và 

có hồ sơ kèm văn bản đề nghị Chủ tịch UBND thành phố công nhận “xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới”.  

2.4. Phường đạt chuẩn văn minh đô thị  

UBND phường tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí 

“phường đạt chuẩn văn minh đô thị” quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-

BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi 

tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “phường, thị trấn đạt chuẩn 

văn minh đô thị” 

- BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường 

họp; Thông qua báo cáo thành tích xây dựng “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, 

kết quả kiểm tra, đánh giá các tiêu chí “phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và có 

hồ sơ kèm văn bản đề nghị Chủ tịch UBND thành phố công nhận “phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị” 

3. Hồ sơ đề nghị xét các Danh hiệu văn hóa 

3.1. Danh hiệu Khu dân cư văn hóa  

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa của UBND cấp xã; 

- Bảng đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 
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02 tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP); bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình 
xét Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 05 tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP); 

- Biên bản họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 09 tại Nghị 
định số 122/2018/NĐ-CP); 

- Biểu tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá khu dân cư (Biểu mẫu 01,02 gửi kèm). 
Lưu ý:  

- Không xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa với các khu dân cư có một 
trong các vấn đề sau: 

+ Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. 

+  Có điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm. 

+  Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. 

- Thang điểm áp dụng bình xét khu dân cư văn hóa, BCĐ phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố có bổ sung thêm quy định trừ 
điểm ở một số tiêu chí cho phù hợp với thực tế châm điểm hàng năm (Theo biểu 
mẫu 03 gửi kèm) 

3.2 Danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

- Tờ trình đề nghị của Chủ tịch Công đoàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 

- Báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 
hóa của Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có xác nhận của Thủ trưởng cơ 
quan và bảng tự chấm điểm. 

(Theo Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 27/01/2021 của BCĐ phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”) 
Lưu ý:  
+ Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị công nhận lần đầu (02 năm 

kể từ khi đăng ký): Báo cáo thành tích 02 năm xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; 
bảng chấm điểm. 

+ Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (năm 2022 đăng 
ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa các năm thứ 3, 4, 5, 6): Báo 
cáo thành tích năm 2022 xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; bảng chấm điểm. 

3.3. Danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 

- Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn 
văn hóa nông thôn mới năm 2022. 

- Báo cáo thành tích xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của 
Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, có 
xác nhận của Chủ tịch UBND xã.  

Lưu ý: Riêng UBND xã Yên Sơn, xã Đông Sơn báo cáo thành tích 05 năm 
đề nghị công nhận lại. 

3.4  Danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị 

- Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND phường đề nghị công nhận phường 
đạt chuẩn văn minh đô thị. 

- Báo cáo thành tích xây dựng “phường đạt chuẩn văn minh đô thị” của Trưởng 
BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường, có xác 
nhận của Chủ tịch UBND phường và bảng tự chấm điểm. 

(Theo Hướng dẫn số 54/HD-BCĐ ngày 12/10/2015 của BCĐ phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”) 
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III. THỜI GIAN KIỂM TRA, CÔNG NHẬN  

1.Thời gian kiểm tra: (Dự kiến) từ ngày 01/10/2022 (BCĐ Phong trào có 
thông báo lịch kiểm tra cụ thể).  

2. Đối với Khu dân cư văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 
phường đạt chuẩn văn minh đô thị 

- UBND xã, phường tổ chức kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ gửi về 
BCĐ thành phố (qua Trung tâm một cửa liên thông - nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 
4) trước ngày 03/11/2022. 

- BCĐ thành phố họp tổ chức bình xét xong trước ngày 15/11/2022. 

- BCĐ thành phố tổ chức kiểm tra: 

+ Kết quả triển khai nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” năm 2022 của các phường, xã. 

+ Xã công nhận lại xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: xã Yên Sơn và xã 
Đông Sơn. 

+ Phường đề nghị công nhận Phường đạt chuẩn văn minh đô thị lần đầu: 
BCĐ thành phố yêu cầu các phường xây dựng báo cáo, bảng chấm điểm, biên bản 
họp BCĐ phường, lập tờ trình gửi hồ sơ về UBND thành phố (Qua phòng Văn hóa 
và Thông tin) trước ngày 10/10/2022. 

+ Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị công nhận đạt chuẩn văn hóa 
lần đầu: BCĐ thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng báo 
cáo, bảng chấm điểm, lập tờ trình gửi hồ sơ về UBND thành phố (Qua phòng Văn 
hóa- Thông tin) trước ngày 25/9/2022.  

(Có danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kèm theo) 

3. Đối với các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thành 
phố (năm 2022 đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa các 
năm thứ 3, 4, 5, 6): BCĐ thành phố đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo, bảng tự 
chấm điểm, lập tờ trình đề nghị UBND thành phố công nhận danh hiệu văn hóa 
năm 2022 và gửi hồ sơ về UBND thành phố (Qua phòng Văn hóa- Thông tin) 
trước ngày 25/9/2022.  

(Có danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp BCĐ thành phố 
lịch kiểm tra các cơ quan, đơn vị theo đúng tiến độ. 

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các phường, xã tổ chức thực hiện nội dung Kế 
hoạch, phối hợp với Trung tâm một cửa liên thông thẩm định hồ sơ trình UBND 
thành phố xét tặng các danh hiệu văn hóa xong trước ngày 15/11/2022. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: Chủ trì, hướng dẫn với 
các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố tuyên truyền vận động các 
tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng Phong trào và thực hiện cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với các 
cấp, các ngành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. 

3. Liên đoàn Lao động thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở, 

Công đoàn viên chức, Công đoàn các khu công nghiệp tổ chức triển khai thực hiện 

Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản 

lý hoàn thiện báo cáo đề nghị công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh 
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nghiệp đạt chuẩn văn hóa” lần đầu và công nhận lại gửi hồ sơ về UBND thành phố 

(Qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 25/9/2022. 

4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể: Triển khai thực hiện các nội dung 

của Phong trào theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 63/QĐ-BCĐ 

ngày 03/10/2015 của BCĐ Phong trào thành phố về ban hành quy chế hoạt động 

của BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
5. UBND các phường, xã 

UBND các phường, xã kiểm tra, xét duyệt và quyết định công nhận các hộ 

gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”; bình xét khu dân cư văn hóa; kiểm tra, 

đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và 

hoàn thiện các hồ sơ trình UBND thành phố (qua Trung tâm một cửa liên thông 
thành phố) trước ngày 03/11/2022. Thời điểm xét công nhận các danh hiệu Gia 

đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tính đến hết ngày 31/10/2022. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, xét tặng các danh hiệu văn hóa năm 2022. 

UBND thành phố yêu cầu các ngành thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên 

quan, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND thành phố; (để b/c) 

- Thành viên BCĐ phong trào thành phố; 

- Ủy ban MTTQ VN thành phố; 

- Liên đoàn lao động thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

- Lưu: VT. 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                    Vũ Đình Chiến  
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