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KẾ HOẠCH
Thẩm định, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa" năm 2022 

Căn cứ Kế hoạch số 05 /KH-BCĐ ngày 13 /10/2022 của Ban chỉ đạo 
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Chí Linh;

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
xã Hưng Đạo xây dựng kế hoạch thẩm định, công nhận danh hiệu “Làng văn 
hóa” năm 2022 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thẩm định và tổng hợp kết quả thẩm định, trình UBND thành phố xét 

công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2022.
- Công tác thẩm định phải đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và 

công khai; đánh giá đúng những kết quả đạt được, hạn chế cần khắc phục, rút ra 
những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và đề ra những giải pháp tích cực để 
nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Làng văn hóa trong những năm tiếp 
theo.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Nội dung: 
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban vận động các 

thôn đối với việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng danh hiệu “Làng văn 
hóa”.

- Kết quả xây dựng danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2022.
2. Đối tượng:
Các thôn đăng ký và đề nghị thẩm định công nhận danh hiệu “Làng văn 

hóa” năm 2022 trên địa bàn xã.
3. Quy trình, thủ tục: 
3.1. Đối với các Thôn
* Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa:
- Trưởng  thôn căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh 

hiệu gia đình văn hóa năm 2022 của các hộ gia đình từ đầu năm, hướng dẫn các 
hộ gia đình lập Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét gia đình văn hóa 
(theo mẫu 03- Nghị định 122/2018/NĐ-CP).
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- Trưởng thôn triệu tập cuộc họp bình xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa 
và tặng giấy khen gia đình văn hóa theo các nội dung quy định tại Điều 9, Điều 
11, Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức chấm điểm theo thang 
điểm quy định tại Công văn số 149/UBND-VP, ngày 14/01/2019 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP; lập 
hồ sơ xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa và tặng giấy khen gia đình văn hóa 
theo quy định tại Điều 8, Điều 10, Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ 
(Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, 
Trưởng các Thôn lập hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch UBND Xã quyết định).

*Xét tặng danh hiệu Làng văn hóa:
Các thôn tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện phong trào xây dựng 

danh hiệu “Làng văn hóa” theo các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định tại Công văn số 
149/UBND-VP, ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Hải Dương; xây dựng Bảng 
tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét làng, KDC văn hóa (theo mẫu 05- Nghị 
định 122/2018/NĐ-CP).

3.2. Đối với cấp xã
* Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa:
- Căn cứ vào Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa và Hồ sơ 

đề nghị tặng Giấy khen Gia đình văn hóa của các thôn, trong thời hạn 5 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Chủ tịch UBND xã ra Quyết định 
tặng danh hiệu gia đình văn hóa (theo mẫu 11- Nghị định 122/2018/NĐ-CP) và 
tặng giấy khen gia đình văn hóa (theo mẫu 13- Nghị định 122/2018/NĐ-CP).

* Xét tặng danh hiệu Làng văn hóa:
- UBND xã căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của 

các Thôn để tổng hợp danh sách thôn đủ điều kiện bình xét.
- UBND xã triệu tập cuộc họp bình xét danh hiệu “Làng văn hóa” theo 

trình tự quy định tại Điều 15, Nghị định 122/2018/NĐ-CP; tổ chức chấm điểm 
theo thang điểm quy định tại Công văn số 149/UBND-VP, ngày 14/01/2019 của 
UBND tỉnh Hải Dương; lập hồ sơ xét tặng danh hiệu “Làng văn hóa” theo quy 
định tại Điều 14, Nghị định 122/2018/NĐ-CP (Trong thời hạn 03 ngày làm việc, 
kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, UBND xã lập hồ sơ theo quy định trình 
Chủ tịch UBND thành phố quyết định).

4. Thời gian, tiến độ thực hiện
Công tác bình xét gia đình văn hóa, Làng văn hóa thực hiện và hoàn thành 

xong trước ngày 31/10/2022. Ủy Ban nhân dân xã báo cáo kết quả và gửi hồ sơ 
về UBND thành phố (Qua phòng Văn hóa và Thông tin) theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Công chức văn hóa xã hội:
- Có trách nhiệm tổ chức, triển khai kế hoạch thẩm định của Ban chỉ đạo 

thành phố tới các thôn thuộc đối tượng thẩm định năm 2022.
- Xây dựng kế hoạch bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn 

hóa” năm 2022 đối với tất cả các thôn trên địa bàn xã.
- Tham mưu giúp BCĐ phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên 

Ban chỉ đạo; tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định của các thôn.
- Tham mưu cho BCĐ triệu tập cuộc họp bình xét danh hiệu danh hiệu 

“Làng văn hóa” năm 2022 đảm bảo đúng, đủ thành phần, nội dung, trình tự  bình 
xét và thời gian theo kế hoạch của BCĐ thành phố; tổng hợp kết quả thẩm định và 
hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ thẩm định về Phòng VHTT thành phố chậm nhất vào 
ngày 31/10/2022. Mỗi thôn 02 bộ hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2022 (Kèm 
theo danh sách các thôn đề nghị BCĐ thành phố thẩm định).

2. Bản đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu “Làng văn hóa” (Mẫu số 02 
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP);

3.Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Làng, KDC văn hóa (Mẫu 
số 05-Nghị định số 122/2018/NĐ-CP).

4. Biên bản họp, bình xét danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2022 (Mẫu số 
09-Nghị định số 122/2018/NĐ-CP).

5. Báo cáo kết quả xây dựng danh hiệu “Làng văn hóa” của thôn năm 2022 
(có đề cương kèm theo). 

2. UBMTTQ xã và các Đoàn thể
- Đánh giá kết quả chỉ đạo của mình đối với những nội dung có liên quan 

tới các tiêu chí đánh giá phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa" của các thôn thuộc đối tượng kiểm tra, gửi về Ban Văn hóa-Xã hội để tổng 
hợp trước ngày 30/10/2022.

- Tham gia thẩm định hồ sơ của các thôn đề nghị công nhận danh hiệu 
“Làng văn hóa” năm 2022.

3. Các thôn trong toàn xã
- Xây dựng kế hoạch bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn 

hóa” năm 2022.
- Triệu tập cuộc họp bình xét danh hiệu danh hiệu “Làng văn hóa” năm 

2022 đảm bảo đúng, đủ thành phần, nội dung, trình tự  bình xét và thời gian theo 
kế hoạch của BCĐ xã.
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- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Làng văn hóa” gửi về công 
chức Văn hóa-Xã hội (Đ/c Đỗ Thị Thanh Hoa, Công chức Văn hóa-Thông tin-
Thể thao) chậm nhất vào ngày 30/10/2022. Mỗi KDC 02 bộ hồ sơ bao gồm:

1. Biên bản họp, bình xét danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2022 (có mẫu 
kèm theo).

2. Báo cáo kết quả xây dựng danh hiệu “Làng, KDC văn hóa” của thôn, 
KDC năm 2022 (có đề cương kèm theo). 

3. Bảng chấm điểm bình xét làng văn hóa
Trên đây là kế hoạch thẩm định, công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” năm 

2022 của Ban chỉ đạo xã Hưng Đạo./.

Nơi nhận:
- Phòng VHTT thành phố (đề bc);
- Thành viên BCĐ  xã;
- Các Thôn;
- Lưu: BCĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
TRƯỞNG BAN

Vũ Duy Đăng
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