
THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣
Tên thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Lĩnh vực Văn hoá cơ sở

Cơ quan thực hiện

Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Bô ̣phâṇ Tiếp nhâṇ và
trả kết quả cấp xã.

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Cách thức thực
hiện

- Tiếp nhận trực tiếp  tại trụ sở UBND cấp xã

- Không tiếp nhâṇ hồ sơ và trả kết quả qua dic̣h vu ̣bưu
chı́nh công ı́ch

Trình tự thực hiện

- Trưởng khu dân cư căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua và bảng 
tự đánh giá của hộ gia đình để tổng hợp danh sách gia đình đủ điều 
kiện bình xét.
- Trưởng khu dân cư triệu tập cuộc họp bình xét, tổ chức chấm điểm 
theo thang điểm, thành phần gồm: + Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, 
Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức đoàn thể; + 
Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét. - Tổ chức cuộc họp 
bình xét: + Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được 
triệu tập tham dự; + Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết; + 
Kết quả bình xét: Các gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình 
văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình 
xét, Trưởng khu dân cư lập hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình 
văn hóa hàng năm.

Thời hạn giải
quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm viêc̣ kể từ ngày nhận được hồ
sơ hợp lệ

Phí Không
Lệ Phí Không

Thành phần hồ sơ

(1) Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa của Trưởng thôn, làng, ấp,
bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là Trưởng khu dân cư).

2) Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ gia
đình; Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa (Mẫu số 01, Phụ
lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 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”).

(3) Biên bản họp bình xét ở khu dân cư (Mẫu số 07, Phụ lục ban hành kèm theo
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 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”.

Yêu cầu - điều kiện Không



Căn cứ pháp lý

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"

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Biên bản họp bình xét ở khu dân cư Tải về
Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia
đình văn hóa của hộ gia đình; Bảng tự đánh giá thực
hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa Tải về

Kết quả thực hiện
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