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                   Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

  

Thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 26/2/2020 của Ban Chỉ đạo phong 

trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về việc triển khai phong trào 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hưng Yên năm 2020. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự thảo văn bản đề nghị ban hành Nghị 

quyết sửa đổi Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được 

công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) được công nhận lại sau 03 năm. 

Để nội dung Nghị quyết sửa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và các 

địa phương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã thành phố tham gia ý kiến dự thảo các văn 

bản (Tờ trình đề nghị sửa đổi Nghị quyết, đề cương dự thảo Nghị quyết, báo cáo 

đánh giá tác động chính sách, báo cáo thực trạng các vấn đề liên quan đến 

chính sách) 

Văn bản góp ý của các cơ quan gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

(qua phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình) trƣớc ngày 10/4/2020, 

đồng thời gửi file Word vào địa chỉ: phongnsvhhy@gmail.com để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh.  

Trân trọng./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệu 

mailto:phongnsvhhy@gmail.com


UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:         /TTr-SVHTTDL 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Hưng Yên, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND  

ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình UBND đề nghị xây dựng 

Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn 

hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) được công nhận lại 

sau 03 năm như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

luôn quan tâm phát triển phong trào xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn 

hóa; đồng thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ Làng văn hóa, Tổ 

dân phố văn hóa: 

Từ năm 2008 đến năm 2016, hỗ trợ Làng, Khu phố (Tổ dân phố) văn hóa 

được thực hiện theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ Làng, Khu phố (Tổ dân phố) văn 

hóa. 

Từ năm 2017, hỗ trợ Làng, Khu phố (Tổ dân phố) văn hóa được thực hiện 

theo Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. Căn cứ để xây dựng Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 

của Hội đồng nhân dân tỉnh là Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 

10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, 

trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn 

hóa”, “Làng văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. 

Theo Thông tư, công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố (Tổ dân phố) văn 

hóa do UBND cấp huyện ra quyết định. Thời gian đăng ký xây dựng và công 

nhận Làng văn hóa, Khu phố (Tổ dân phố) văn hóa lần đầu là 02 năm; Làng văn 

hóa, Khu phố (Tổ dân phố) văn hóa được công nhận lại khi giữ vững danh hiệu 

03 năm liên tục.  

Tuy nhiên, ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn 

văn hoá”, “ Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn 



hoá”. Theo đó, kể từ năm 2019, công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố 

văn hóa được thực hiện hằng năm (đầu năm đăng ký, cuối năm công nhận), do 

UBND cấp huyện ra quyết định tặng danh hiệu và giấy công nhận. Thôn, khu 

phố đạt danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa 05 năm liên tục được xét 

tặng Giấy khen của UBND cấp huyện (Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được 

xét  tặng Giấy khen không vượt quá 15% tổng số Làng văn hóa, Tổ dân phố văn 

hóa được công nhận 05 năm liên tục). 

Căn cứ Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì việc thực hiện nội 

dung liên quan đến hỗ trợ Làng, Tổ dân phố văn hóa được quy định trong Nghị 

quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân dân tỉnh không 

còn phù hợp với thực tiễn.Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 

sửa đổi Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công 

nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) được công nhận lại sau 03 năm là hết 

sức cần thiết nhằm động viên, khuyến khích bằng lợi ích vật chất cho các Làng 

văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động xây dựng 

đời sống văn hóa ở cơ sở, trang thiết bị cho nhà văn hóa, mua sắm trang phục 

biểu diễn văn nghệ, phục vụ các sự kiện chính trị của địa phương; thúc đẩy 

phong trào xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh phát 

triển bền vững, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: Thông qua chính sách hỗ trợ nhằm động viên, khuyến khích 

các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa phát huy danh hiệu; đẩy mạnh tổ chức 

các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở, tạo môi trường văn hóa lành 

mạnh, thực hiện các mục tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết: 

- Chính sách được xây dựng trong Nghị quyết phải động viên kịp thời cho 

các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được công nhận 05 năm liên tục. 

 - Định mức hỗ trợ được xây dựng hợp lý, phù hợp với 

khả năng chi của ngân sách địa phương. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ 

QUYẾT 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với 

Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được công nhận 05 năm liên tục. 

2. Đối tƣợng áp dụng: Các Làng, Tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁNH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục tiêu: Xây dựng chính sách hỗ trợ Làng văn hóa,Tổ dân phố văn hóa 

được công nhận 05 năm liên tục nhằm động viên, khuyến khích các Làng văn 

hóa, Tổ dân phố văn hóa phát huy và nâng cao chất lượng danh hiệu, đẩy mạnh 

tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thúc đẩy phong trào 



xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh phát triển bền 

vững, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

2. Nội dung và mức hỗ trợ: Ngân sách cấp huyện hỗ trợ 5,0 lần mức 

lương cơ sở đối với Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được công nhận 05 năm 

liên tục. 

 3.Giải pháp thực hiện chính sách đã đƣợc lựa chọn 

         - Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào dựng Làng, Tổ dân 

phố văn hoá; 

- Kịp thời hỗ trợ, động viên Làng, Tổ dân phố văn hóa phát huy tốt danh 

hiệu. 

- Sửa đổi mức hỗ trợ công nhận danh hiệu Làng, Tổ dân phố văn hóa cho 

phù hợp với tình hình thực tiễn. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI 

HÀNH NGHỊ QUYẾT 

- Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn ngân sách cấp huyện để triển khai chính 

sách hỗ trợ quy định trong Nghị quyết. 

- Nguồn nhân lực quản lý: UBND cấp huyện hướng dẫn các địa phương 

nhận kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng quy định và đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

Nguồn nhân lực thực hiện Nghị quyết từ UBND cấp huyện nên không làm phát 

sinh biên chế của cơ quan Nhà nước. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN 

Thời gian hoàn thiện gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 12 - khóa XVI, dự kiến vào tháng 7 năm 

2020. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 

134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại 

sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, 

khu phố (tổ dân phố) được công nhận lại sau 03 năm, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch xin kính trình UBND  tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Gửi kèm Tờ trình: Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ 

trợ; dự thảo báo cáo thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ 

Làng, Tổ dân phố văn hóa được công nhận 05 năm liên tục trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh; Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân). 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đoàn Văn Hòa 



DỰ THẢO ĐỀ CƢƠNG  

Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND  

ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

1. Căn cứ pháp lý 

   - Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

   - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; 

  - 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 hoá”, “ Làng văn hoá”, 

“Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”. 

  - Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hưng Yên Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn 

hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) được công nhận lại 

sau 03 năm. 

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đối với 

Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được công nhận 05 năm liên tục. 

  b) Đối tượng áp dụng: Các Làng, Tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

3. Nội dung chính sách  

  Dự thảo Nghị quyết sửa đổi điểm b, điểm c khoản 1, điều 1 Nghị quyết 

134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên  

Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được 

công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận 

lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) được công nhận lại sau 03 năm, cụ thể:  

- Điều kiện hỗ trợ: Các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được UBND 

cấp huyện công nhận 05 năm liên tục. 

  - Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 5,0 lần mức lương cơ sở đối với Làng văn hóa, Tổ 

dân phố văn hóa được công nhận 05 năm liên tục. 

 - Thời điểm hỗ trợ: Các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được công 

nhận 05 năm liên tục tính từ năm 2019 trở đi. 

7. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Lấy từ nguồn ngân sách cấp huyện. 

8. Tổ chức thực hiện 

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định giám sát việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết này. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết này nếu có vướng mắc, 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương./. 
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

Quy định mức hỗ trợ Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa đƣợc công nhận  

05 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hƣng Yên 

 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

luôn quan tâm phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” mà trọng tâm là xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa; đồng thời 

ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ Làng văn hóa, Tổ dân phố văn 

hóa: 

Ngày 25/7/2008, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 

119/2008/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, không thu một số loại phí và 

mức hỗ trợ Làng, Khu phố (Tổ dân phố) văn hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 về việc quy định mức 

hỗ trợ Làng, Khu phố (Tổ dân phố) văn hóa. 

Ngày 8/12/12017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 

134/2017/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn 

hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) được công nhận lại 

sau 03 năm. Theo đó, Làng, Khu phố (Tổ dân phố) văn hóa công nhận lần đầu 

được hưởng mức hỗ trợ 5,4 lần mức lương cơ sở; Làng, Khu phố (Tổ dân phố) 

văn hóa được công nhận lại sau 03 năm được hưởng mức hỗ trợ 3,9 lần mức 

lương cơ sở. 

Thực hiện Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

trong 02 năm (2017-2018) toàn tỉnh có 56 Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa 

công nhận lần đầu, 284 Làng, Tổ dân phố văn hóa công nhận lại sau 03 năm 

được UBND cấp huyện hỗ trợ kinh phí. Việc động viên, khuyến khích bằng lợi 

ích vật chất cho các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa tạo hiệu ứng tích cực để 

thúc đẩy phong trào xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa trên địa bàn 

tỉnh phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu; là động lực thúc đẩy phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới của tỉnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa được 

đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chương trình hành 

động số 34-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban 



Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Tuy nhiên, ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn 

văn hoá”, “ Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn 

hoá”. Theo đó, kể từ năm 2019, công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố 

văn hóa được thực hiện hằng năm (đầu năm đăng ký, cuối năm công nhận), do 

UBND cấp huyện ra quyết định tặng danh hiệu và giấy công nhận. Thôn, khu 

phố đạt danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa 05 năm liên tục được xét 

tặng Giấy khen của UBND cấp huyện (Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được 

xét  tặng Giấy khen không vượt quá 15% tổng số Làng văn hóa, Tổ dân phố văn 

hóa được công nhận 05 năm liên tục). 

Do có sự thay đổi về thời gian công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân 

phố văn hóa nên việc thực hiện nội dung liên quan đến hỗ trợ Làng, Khu phố 

(Tổ dân phố) văn hóa được quy định trong Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND 

ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân dân tỉnh không còn phù hợp với thực 

tiễn.Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND 

ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu 

phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) 

được công nhận lại sau 03 năm là hết sức cần thiết. 

 2. Căn cứ xây dựng chính sách 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22/6/2015; 

- 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 hoá”, “ Làng văn hoá”, 

“Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”. 

- Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hưng Yên Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn 

hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) được công nhận lại 

sau 03 năm. 

3. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Động viên, khuyến khích các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa phát huy 

danh hiệu; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở, 

tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện các mục tiêu phát triển sự nghiệp 

văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Xác định vấn đề bất cập 



Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

luôn quan tâm phát triển phong trào xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn 

hóa; đồng thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ Làng văn hóa, Tổ 

dân phố văn hóa: 

Từ năm 2008 đến năm 2016, hỗ trợ Làng, Khu phố (Tổ dân phố) văn hóa 

được thực hiện theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ Làng, Khu phố (Tổ dân phố) văn 

hóa. 

Từ năm 2017, hỗ trợ Làng, Khu phố (Tổ dân phố) văn hóa được thực hiện 

theo Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. Căn cứ để xây dựng Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 

của Hội đồng nhân dân tỉnh là Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 

10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, 

trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn 

hóa”, “Làng văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương. 

Theo Thông tư, công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa do 

UBND cấp huyện ra quyết định. Thời gian đăng ký xây dựng và công nhận Làng 

văn hóa, Tổ dân phố văn hóa lần đầu là 02 năm; Làng văn hóa, Tổ dân phố văn 

hóa được công nhận lại khi giữ vững danh hiệu 03 năm liên tục.  

Tuy nhiên, ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn 

văn hoá”, “ Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn 

hoá”. Theo đó, kể từ năm 2019, công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố 

văn hóa được thực hiện hằng năm (đầu năm đăng ký, cuối năm công nhận), do 

UBND cấp huyện ra quyết định tặng danh hiệu và giấy công nhận. Thôn, khu 

phố đạt danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa 05 năm liên tục được xét 

tặng Giấy khen của UBND cấp huyện (Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được 

xét  tặng Giấy khen không vượt quá 15% tổng số Làng văn hóa, Tổ dân phố văn 

hóa được công nhận 05 năm liên tục). 

Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của 

UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện bình xét, 

công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa đảm bảo trình tự, thủ 

tục theo quy định trong đó đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng danh hiệu văn 

hóa theo hướng thực chất. Năm 2019, toàn tỉnh có 88,5% thôn, khu phố đạt danh 

hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa. 

Căn cứ Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì việc thực hiện nội 

dung liên quan đến hỗ trợ Làng,Tổ dân phố văn hóa được quy định trong Nghị 

quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân dân tỉnh không 

còn phù hợp với thực tiễn.Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 

sửa đổi Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công 



nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) được công nhận lại sau 03 năm là hết 

sức cần thiết.  

 2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

 Xây dựng chính sách hỗ trợ Làng,Tổ dân phố văn hóa được công nhận 05 

năm liên tục. Việc động viên, khuyến khích bằng lợi ích vật chất cho các Làng 

văn hóa, Tổ dân phố văn hóa tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động xây dựng 

đời sống văn hóa tại cơ sở, trang thiết bị cho nhà văn hóa, mua sắm trang phục 

biểu diễn văn nghệ, phục vụ các sự kiện chính trị của địa phương; từ đó thúc đẩy 

phong trào xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh phát 

triển bền vững, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

 3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

a) Phương án 1 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 5,0 lần mức lương cơ sở đối với Làng văn hóa, 

Tổ dân phố văn hóa được công nhận 05 năm liên tục. 

b) Phương án 2 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 7,0 lần mức lương cơ sở đối với Làng văn hóa, 

Tổ dân phố văn hóa được công nhận 05 năm liên tục. 

c) Phương án 3 

Ngân sách nhà nước không hỗ trợ đối với Làng văn hóa, Tổ dân phố văn 

hóa được công nhận 05 năm liên tục.    

4. Đánh giá tác động của của các phƣơng án 

 a) Phương án 1 

- Tác động tích cực:  

Việc ban hành chính sách hỗ trợ Làng, Tổ dân phố văn hoá được công nhận 

05 năm liên tục tạo động lực thúc đẩy phong trào xây dựng Làng văn hóa, Tổ 

dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh phát triển. Phong trào xây dựng Làng văn hóa, 

Tổ dân phố văn hóa có tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội: Thúc đẩy phát 

triển kinh tế, giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo và làm giàu từ sản xuất nông 

nghiệp, làng nghề và dịch vụ nông thôn” ; tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả 

chủ trương xã hội hóa văn hóa; duy trì phát triển các hoạt động văn hóa nông 

thôn lành mạnh, phong phú; đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao; nâng cao 

ý thức chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

góp phần cải thiện môi trường sinh thái nông thôn, xây dựng xã hội nông thôn 

kỷ cương, dân chủ, đồng thuận và an toàn. 

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách được ban hành theo 

đúng quy định, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo 

tính hợp hiến, hợp pháp. 

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục 

hành chính mới. 



- Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, 

năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới. Không tạo ra 

sự khác biệt giữa nam và nữ khi thực hiện quyền và nghĩa vụ, cũng như năng lực 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ hay là thụ hưởng do chính sách mang lại. 

  - Tác động tiêu cực: Tăng chi ngân sách nhà nước. 

  Kinh phí dự kiến triển khai thực hiện giai đoạn 2020 -2025 là: 

4.470.000.000 đồng. 

  b) Phương án 2 

  - Tác động tích cực, tác động đối với hệ thống pháp luật, tác động về thủ 

tục hành chính, tác động về giới: Cơ bản tác động như phương án 1. 

  - Tác động tiêu cực: Tăng chi ngân sách nhà nước, tạo áp lực cho ngân 

sách nhà nước. 

  Kinh phí dự kiến triển khai thực hiện giai đoạn 2020 -2025 là: 

6.258.000.000 đồng. 

 c) Phương án 3 

 - Tác động tích cực: Nhà nước không phải bỏ chi phí để hỗ trợ thực hiện 

chính sách. 

  - Tác động tiêu cực: Không động viên, khuyến khích bằng lợi ích vật chất 

cho các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa để để các thôn, khu phố tổ chức các 

hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. 

  Kinh phí dự kiến triển khai thực hiện giai đoạn 2020 -2025 là: 0 đồng. 

  5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

 Trên cơ sở phân tích, so sánh và đánh  giá ưu điểm, nhược điểm của các 

phương án được đưa ra, đối chiếu với mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất lựa chọn phương án 1 cho dự thảo Nghị 

quyết sửa đổi Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, cụ thể: Hỗ trợ 5,0 lần mức lương cơ sở đối với Làng văn hóa, Tổ 

dân phố văn hóa được công nhận 05 năm liên tục. 

III. LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

CỦA CHÍNH SÁCH 

Phương pháp lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo báo cáo đánh giá tác động: 

Bằng văn bản đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham 

gia góp ý, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

Sau khi nhận được văn bản góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối 

với dự thảo báo cáo đánh giá tác động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp 

thu, chỉnh sửa hoặc giải trình các ý kiến góp ý để đưa ra chính sách hỗ trợ Làng 

văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được công nhận 05 năm liên tục cho phù hợp. 

Nội dung đề nghị tập trung góp ý kiến đối với dự thảo chính sách, bao gồm: 



- Sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 

134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại 

sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, 

khu phố (tổ dân phố) được công nhận lại sau 03 năm; 

- Chính sách cụ thể trong dự thảo đề nghị sửa đổi Nghị quyết đã 

phù hợp chưa? Đề xuất thực hiện thêm các chính sách cụ thể, chi tiết khác của 

đơn vị (nếu có); 

- Tính khả thi của việc thực hiện các chính sách trong dự thảo đề nghị 

sửa đổi Nghị quyết với nguồn lực ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố. 

- Ý kiến đóng góp các nội dung khác. 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH 

Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách là UBND tỉnh và 

cơ quan giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách là HĐND tỉnh Hưng Yên. 

V. PHỤ LỤC  

Dự kiến kinh phí triển khai thực hiện (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)./. 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDSNSVHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Văn Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TỔNG HỢP NGÂN SÁCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

HỖ TRỢ LÀNG, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA THEO QUY ĐỊNH 

 TẠI NGHỊ QUYẾT GIAI ĐOẠN 2020-2025 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SVHTTDL ngày    /4/2020 

 của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch) 

 

 

Nội dung 

chính sách 

Đơn vị tính Số lƣợng hƣởng Đơn giá hỗ trợ  Kinh phí hỗ trợ 

(đồng) 

Bình quân 01 

năm 

Giai đoạn 

2020-2025 

Bình quân 01 

năm 

Giai đoạn 

2020-2025 

Chính sách hỗ 

trợ Làng văn 

hóa, Tổ dân 

phố văn hóa 

được công 

nhận 05 năm 

liên tục. 

 

Làng văn hóa 

(Tổ dân phố 

văn hóa) 

120 600 7.450.000 894.000.000 4.470.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:       /BC-SVHTTDL 

(DỰ THẢO) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hưng Yên, ngày     tháng 4 năm 2020 

 BÁO CÁO  

Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ 

 Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa đƣợc công nhận 05 năm 

 liên tục trên địa bàn tỉnh Hƣng Yên 

 

I. THỰC TRẠNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA, 

TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA 

Những năm qua, phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa đã trở 

thành một phong trào quần chúng, ngày càng phát triển liên tục và lớn mạnh, 

được đông đảo các tầng lớp nhân dân và các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến 

cơ sở tham gia hưởng ứng mạnh mẽ. 

1. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền về phong trào được tăng lên. Cấp 

Ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào trong 

toàn tỉnh gắn với quán triệt tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương của 

Đảng và Nhà nước về văn hóa được xác định trong các Nghị quyết, Chỉ thị 

của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương V khóa VIII “Về xây dựng 

và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị 

quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)“Về phát 

triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết Trung ương IX, 

khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.  

Các địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực xây dựng danh hiệu làng, tổ dân 

phố văn hóa. Tỉ lệ Làng, Tổ dân phố văn hóa liên tục tăng qua các năm. Năm 

1998, toàn tỉnh mới có 114 làng, tổ dân phố văn hóa (đạt 13,4%), năm 2019 có 

753/851 làng, khu phố văn hóa (đạt 88,5%). 

       2. Các kết quả cụ thể của phong trào 

a) Phong trào xây dựng  Làng, Tổ dân phố văn hóa thúc đẩy phát triển 

kinh tế, giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo và làm giàu từ sản xuất nông 

nghiệp, làng nghề và dịch vụ nông thôn” 

Xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa đã gắn kết phát triển văn hóa với phát 

triển kinh tế, phát huy nhân tố văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, 

“xóa đói giảm nghèo”, nâng cao đời sống vật chất của người dân ở nông thôn và 

xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, tạo bộ mặt nông thôn mới. 

 Bám sát tiêu chí xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hoá, các địa phương cơ sở 

đã đề ra mục tiêu phấn đấu xoá đói, giảm nghèo, khuyến khích các thành phần 

kinh tế làm giàu chính đáng. Phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc “lá lành 



đùm lá rách”, các Làng, Tổ dân phố văn hoá đã có nhiều phong trào đóng góp 

ủng hộ người nghèo, hằng năm các tổ chức đoàn thể ở các Làng, Tổ dân phố văn 

hoá đã tổ chức nhiều hoạt động phổ biến ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào đời 

sống sản xuất nông nghiệp, giúp nhân dân nâng cao hiểu biết để sử dụng hiệu 

quả lao động, đất đai và nguồn vốn vào mục tiêu “Xóa đói giảm nghèo”. Nhiều 

hộ gia đình mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa vào sản xuất và 

đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong các Làng văn hoá đã xuất hiện nhiều tấm 

gương giúp nhau làm kinh tế.Các mô hình trang trại, gia trại, ngành nghề thủ 

công truyền thống, ngành nghề du nhập mới được phát triển.Các điển hình tiên 

tiến trong sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng ngày càng nhiều. Số người 

trong độ tuổi lao động hầu hết đều có việc làm ổn định, mức sống của nhân dân 

được cải thiện, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên rõ rệt. Các gia 

đình chính sách được quan tâm với mức sống bằng hoặc cao hơn so với các hộ 

trung bình. Số nhà dột nát được nhà nước hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu 

quốc gia và sự hỗ trợ của địa phương đang dần được thay bằng những ngôi nhà 

kiên cố. Nhiều hộ gia đình đã phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống bằng 

việc mua sắm các phương tiện như: ô tô, xe máy, ti vi, tủ lạnh... phục vụ đi lại, 

ăn, ở, học tập, vui chơi giải trí.  

 Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân không ngừng được 

cải thiện, hệ thống điện, trường, trạm, giao thông, thuỷ lợi, thông tin liên lạc 

được tăng cường và phát triển. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay. Các 

ngành nghề mộc, chế biến lâm sản, giao thông vận tải, cung ứng dịch vụ hàng 

hoá từng bước phát triển tạo được công ăn việc làm cho nhiều người lao động. 

Sự chênh lệch giàu nghèo của các hộ giữa các vùng, miền đã được thu hẹp. 

 Các Làng, Tổ dân phố văn hóa đã huy động mạnh mẽ sự đóng góp của 

người dân ở địa phương xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn, phục vụ cho 

phát triển sản xuất và sinh hoạt của người dân. Từ phong trào xây dựng Làng, 

Tổ dân phố văn hóa đã kêu gọi được nguồn lực xã hội hóa của nhân dân trong 

xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, nhiều thiết chế Nhà văn hóa được nhân dân đóng 

góp xây dựng, tạo điểm vui chơi, sinh hoạt lành mạnh cho người dân, tình làng, 

nghĩa xóm được gắn kết. 

Phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa đã góp phần xóa được hộ 

đói, giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo, nhất là tỉ lệ hộ nghèo do thiếu hụt về văn hóa 

thông tin được giảm mạnh, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng 

lên. 

b) Phong trào xây dựng  Làng, Tổ dân phố văn hóa góp phần thực hiện 

có hiệu quả chủ trƣơng xã hội hóa văn hóa, duy trì phát triển các hoạt động 

văn hóa lành mạnh, đời sống văn hóa tinh thần phong phú ở địa phƣơng cơ 

sở. 

Xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa đã phát huy được hiệu quả thực hiện 

xã hội văn hóa, xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, duy trì và phát 

triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở nông thôn; khẳng định 



thôn, khu phố là địa bàn trọng yếu trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân ở cơ sở. 

- Xây dựng được các thiết chế văn hóa cơ sở, cơ sở vật chất về văn hóa 

ngày càng được đầu tư, hoàn thiện đáp ứng phục vụ sinh hoạt của nhân dân:  

Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở ở trở thành phong trào quần chúng rộng 

rãi ở các Làng, Tổ dân phố văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn tỉnh 

đã được các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng và sửa chữa, nâng cấp. Trong 

quá trình xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa các địa phương đã quan tâm việc 

xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở. Các nhà văn hoá thôn được xây dựng mới hay 

cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị hoạt động từ ngân sách của nhà nước và 

nguồn lực đóng góp trong nhân dân. Nhiều địa phương đã ban hành Nghị quyết, 

có định mức hỗ trợ từ ngân sách và tiến hành quy hoạch đất xây dựng các thiết 

chế văn hoá. Nhiều Làng văn hoá đã vận động bà con xây dựng mới khu trung 

tâm sinh hoạt văn hoá của làng, một số làng tu sửa, tôn tạo lại đình làng, cổng 

làng, các di tích lịch sử văn hoá để tạo nơi sinh hoạt văn hoá và giáo dục truyền 

thống cho nhân dân.Thông qua các buổi sinh hoạt tại thiết chế văn hóa cơ sở, 

đời sống của người dân được nâng lên cả vật chất và tinh thần, nội dung trong 

các hoạt động của thiết chế văn hóa luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, 

xã hội, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của địa phương, tuyên truyền 

phục vụ các nhiệm vụ chính trị; đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần xây dựng đời sống văn 

hoá cơ sở và giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Hết năm 2019, toàn tỉnh 

có 106 Trung tâm Văn hoá xã, phường, thị trấn độc lập (chiếm 65,8%), 55 xã, 

phường, thị trấn sử dụng hội trường Đảng ủy, HĐND, UBND xã kiêm chức 

năng Trung tâm Văn hoá (chiếm 34,2%); 742 nhà văn hoá thôn, khu phố độc lập 

(chiếm 87,2%); 109 thôn, khu phố dùng các thiết chế khác kiêm chức năng nhà 

văn hoá (chiếm 12,8%).  

- Đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng cao 

Phong trào văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng, xã được 

bảo tồn, phát triển và phát huy giá trị làm phong phú đời sống tinh thần của nhân 

dân.Người dân ở khu vực nông thôn, thành thị được tham gia vào các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở thôn xóm, khu phố có xu hướng tăng lên. 

Đến nay, tỉ lệ người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao đạt 34%; tỉ lệ 

người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng đạt tỉ lệ trên 

31%. Làng, Tổ dân phố văn hóa thực sự là những điểm sáng về bảo tồn văn hóa 

dân tộc. Các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dân gian, 

truyền thống tiếp tục được bảo tồn; các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, tâm linh 

được tôn trọng. Nhiều làng, tổ dân phố đã và đang từng bước khôi phục lễ hội 

truyền thống, trò chơi, trò diễn dân gian; lễ hội truyền thống ở các thôn, làng, 

được tổ chức định kỳ hằng năm, đã tạo nên sắc thái văn hóa dân tộc đậm đà, làm 

phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân. 

Trong quá trình xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa các địa phương đã 

bám sát tiêu chuẩn gia đình văn hoá để tuyên truyền tới từng hộ, phát động đăng 



ký và tổ chức bình xét danh hiệu hàng năm. Trong quá trình thực hiện, các đoàn 

thể thường xuyên lồng ghép với các phong trào như: "Nuôi con khoẻ dạy con 

ngoan", "Ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo", "Gia đình dòng họ hiếu 

học"....Các gia đình thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình mình 

sống kỷ cương, giao tiếp ứng xử lễ phép, thực hiện tốt quy ước xây dựng Làng, 

Tổ dân phố văn hoá. Năm 2019, toàn tỉnh có 357.157/390.336 gia đình văn hóa 

(đạt 91,5%). 

- Việc cưới, việc tang và lễ hội tại các Làng, Tổ dân phố văn hóa có nhiều 

chuyển biến tích cực.  

Việc cưới: Căn cứ tiêu chí xét và công nhận danh hiệu Làng, Tổ dân phố 

văn hóa, các địa phương đã vận động người dân thay đổi nhận thức, hành vi; 

những phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương được bảo tồn, phát huy gắn 

với việc thực hiện quy ước, hương ước của địa phương, việc cưới đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Hầu hết các đám cưới thực hiện tốt theo luật hôn nhân gia 

đình, nam nữ tự nguyện kết hôn. Chính quyền các xã, phường, thị trấn đã làm tốt 

công tác đăng ký và trao giấy kết hôn theo đúng thủ tục hành chính. Một số địa 

phương thực hiện việc trao giấy kết hôn tại văn phòng UBND hoặc nhà văn hoá 

thôn. Một số thủ tục trong cưới đã có tiến bộ, không còn thách cưới, không có 

nghi thức rườm rà, hạn chế tổ chức ăn uống linh đình. 

Việc tang: Hầu hết các Làng, Tổ dân phố văn hoá đã xoá bỏ các tập tục lạc 

hậu như: gọi hồn bắt vía, lăn đường, rải vàng mã dọc đường, khóc mướn... 

Người chết không để trong nhà quá 48 tiếng, trường hợp chết do mắc bệnh 

truyền nhiễm không để quá 24 tiếng. Các đám tang đều do Hội người cao tuổi và 

Trưởng thôn, làng,bản, tổ dân phố phối hợp tổ chức. Các làng mua sắm xe tang, 

tổ chức thăm viếng, chia buồn và tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng 

bằng tình làng nghĩa xóm cao đẹp. Các tang lễ không mở loa đài, kèn trống quá 

công suất và quá giờ quy định. Các địa phương đã quy hoạch được khu nghĩa 

trang xa khu dân cư. Việc hung táng, cải táng đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Lễ hội: Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã có những chuyển biến tích 

cực, từng bước đi vào nề nếp. Hoạt động lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, phát 

huy được vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo các giá trị văn hoá của nhân dân. 

Việc tổ chức lễ hội đã giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh 

người có công với dân, với nước, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của nhân 

dân, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh trong các lễ hội. Bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hoá truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc có sự tham gia 

của nhân dân tại nơi có di tích đã được địa phương thực hiện nghiêm túc, sáng 

tạo. Tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã tại các điểm tổ chức 

lễ hội; ngăn chặn những đối tượng lợi dụng lễ hội để trục lợi cá nhân, hành nghề 

mê tín dị đoan. 

c) Xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa  góp phần nâng cao ý thức chấp 

hành tốt chủ trƣơng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc 

Thông qua xây dựng Làng, Tổ dân phố văn dựng đã đưa các quy định, quy 

tắc, quy ước và chuẩn mực văn hóa thấm sâu vào từng người dân, từng gia đình 



và cộng đồng nhân dân ở các địa phương. Từng bước hình thành lối sống, nếp 

sống văn hóa, văn minh, tăng sức “đề kháng”, phòng, chống tệ nạn xã hội và du 

nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại ở cộng đồng thôn, khu phố.  

Từ tác động của phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hoá đã xuất 

hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực: 

Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phong trào đã góp phần 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xóa đói, giảm nghèo; tham 

gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, khắc phục hậu quả thiên 

tai lũ lụt, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, xây dựng khu 

dân cư trật tự, an toàn, giảm thiểu tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội.Thông qua 

việc thực hiện quy ước, hương ước làng, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ 

đảng viên và sự đồng thuận của người dân ở nông thôn, thành thị. Trên cơ sở 

quy ước đã được phê duyệt, mỗi người dân, mỗi cán bộ trong làng văn hoá, cơ 

quan văn hoá đều nêu cao ý thức thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của 

mình, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước và chấp hành tốt quy ước đã ban hành. 

Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các Làng, Tổ dân phố văn hoá được 

củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Hàng năm theo tiêu chí của từng tổ chức 

đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

được phát huy. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có 

tội phạm nghiêm trọng xảy ra. Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước ban hành được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, trong cán bộ 

công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện tốt công tác chăm sóc các đối 

tượng chính sách, người già neo đơn, các cháu mồ côi không nơi nương tựa... 

d) Phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hoá góp phần cải thiện 

môi trƣờng sinh thái nông thôn, xây dựng xã hội nông thôn kỷ cƣơng, dân 

chủ, đồng thuận và an toàn 

Đảm bảo vệ sinh và chống ô nhiễm môi trường sinh thái là một trong những 

tiêu chí công nhận danh hiệu Làng, Tổ dân phố văn hoá, cũng là đòi hỏi bức xúc 

của người dân ở nông thôn. Đến hết năm 2019, 100% Làng, Tổ dân văn hóa 

trong toàn tỉnh có tổ vệ sinh môi trường tham gia thu gom, vận chuyển rác thải 

về nơi quy định.  

- Xây dựng môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

Các Làng, Tổ dân văn hóa đều tạo được cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đường 

làng ngõ xóm được đầu tư xây dựng kiên cố. Hầu hết các làng văn hoá đều quy 

định nơi đổ rác thải, không phát sinh dịch bệnh ở người và gia súc, không ủ 

phân, nước thải vương vãi, không vứt gia súc, vật chết ra đường làm mất vệ sinh 

ô nhiễm môi trường. Rơm rạ và các vật liệu được sắp xếp gọn gàng. Nhiều Làng 

văn hoá duy trì tốt định kỳ hàng tuần, hàng tháng dọn vệ sinh đường làng, ngõ 

xóm, thu gom, xử lý rác thải đúng nơi quy định. Nhiều cơ quan đơn vị đã đầu tư 

xây dựng khuôn viên, cổng chào, trồng hoa, cây cảnh, cây xanh, tạo môi trường 

thoáng mát nhằm thực hiện công sở xanh - sạch - đẹp, an toàn, góp phần nâng cao 

chất lượng cuộc sống, công tác và học tập. 



 - Thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

Hoạt động tuyên tuyền, phổ biến pháp luật ở các Làng, Tổ dân văn hóa 

được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành 

pháp luật của người dân. Tính đến cuối năm 2019, tỉ lệ người dân ở Làng, Tổ 

dân phố văn hóa được tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về pháp luật đạt 100%. 

Quá trình xây dựng và giữ vững danh hiệu Làng, Tổ dân phố văn hóa đã tác 

động tích cực đến việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện phát huy 

dân chủ ở nông thôn, xây dựng môi trường xã hội nông thôn ổn định, kỷ cương, 

an toàn và đồng thuận; khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, tích cực và vai 

trò tự quản của cộng đồng nông thôn trong phát triển kinh tế -xã hội và xây dựng 

đời sống văn hóa. 

Xây dưng Làng, Tổ dân văn hóa đã tạo cơ hội để thực hiện và phát huy dân 

chủ, đã có trên 90% số làng, bản, tổ dân phố văn hóa thực hiện tốt quy chế dân 

chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện tập thể, vượt cấp kéo dài; tạo ra sự đồng thuận 

trong xã hội ở nông thôn.95% Làng, Tổ dân văn hóa không để tệ nạn xã hội phát 

sinh và không có trọng án hình sự xảy ra. Gần 500 tổ tự quản về trật tự, an ninh, 

an toàn xã hội ở các Làng, Tổ dân phố văn hóa được thành lập và phát huy hiệu 

quả, góp phần giữ gìn cuộc sống yên bình tại các khu dân cư. 

Đặc biệt, xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa đã phát huy tinh thần đoàn 

kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Hầu hết các Làng, Tổ dân phố văn 

hóa thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, phát triển phong trào “Đền 

ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm sóc các gia đình chính 

sách, người có công với cách mạng; Thực hiện tốt các hoạt động “Nhân đạo từ 

thiện”, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ 

em mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam-dioxin và những người bất 

hạnh. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm   

Phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa phát triển rộng khắp trong 

toàn tỉnh và trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, phát triển cả về số lượng 

và chất lượng. Phong trào đã tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống 

xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của người dân ở các 

cộng đồng dân cư, phát huy được vai trò tự quản của cộng đồng, xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú ở cơ sở, góp phần giữ 

vững kỷ cương pháp luật, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo cơ sở vững chắc thực 

hiện xây dựng nông thôn mới.  

2. Những hạn chế, tồn tại 

-  Phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa phát triển chưa đồng đều; 

chất lượng Làng, Tổ dân phố văn hóa ở các khu vực kinh tế phát triển có chiều 

hướng chững lại, có xu hướng hình thức, thiếu chiều sâu; một số địa phương sau 

khi công nhận danh hiệu Làng, Tổ dân phố văn hóa chưa có biện pháp duy trì, 

nâng cao chất lượng. 



 - Tỉ lệ người dân ở nông thôn tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ và thường xuyên luyện tập thể thao đã tăng song còn ở mức thấp. Đời sống 

văn hóa văn nghệ của nhân dân một số Làng văn hóa còn nghèo nàn do không có 

kinh phí tổ chức các hoạt động.  

- Chất lượng thực hiện các tiêu chí về phát triển văn hóa nông thôn còn 

thấp: Các Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn đã được đầu tư song không đủ cơ sở 

vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động, nhiều nơi nhà văn hóa, khu thể thao 

thôn không thu hút được người dân đến tham gia sinh hoạt định kỳ, thường 

xuyên; một số Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa thực hiện chưa nghiêm nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 

- Môi trường sinh thái và xã hội ở nông thôn chưa đảm bảo: Tình trạng ô 

nhiễm môi trường nông thôn ngày càng có xu hướng tăng; tệ nạn xã hội và mê 

tín dị đoan chưa được đẩy lùi triệt để; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của người dân ở nông thôn có lúc chưa thường xuyên. 

3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại 

- Những khó khăn, bất cập khách quan về kinh tế - xã hội tác động chi phối 

phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa; nhiều địa phương, cơ sở có xuất 

phát điểm thấp về kinh tế - xã hội so với mặt bằng chung; kinh tế nông nghiệp 

chủ yếu là thuần nông; đời sống người dân còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí 

chưa đồng đều, việc thực hiện xã hội hóa văn hóa còn nhiều khó khăn, vướng 

mắc. 

- Nhận thức và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa đầy đủ, sự 

phối kết hợp của các ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng Làng, Tổ dân phố 

văn hóa chưa thực sự thường xuyên, chặt chẽ; ý thức chủ động, tích cực và vai 

trò tự quản của cộng đồng dân cư chưa được phát huy mạnh mẽ, sự đầu tư, hỗ 

trợ của nhà nước cho các Làng, Tổ dân phố văn hóa còn thấp. Kinh phí đầu tư 

cho thực hiện phong trào còn hạn chế, bất cập. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá chỉ đạo phong trào còn yếu về năng 

lực, trình độ chuyên môn còn hạn chế, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ thường 

xuyên, trách nhiệm chưa cao.  

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở phải trong sạch, vững mạnh; nhận 

thức và quan điểm đầy đủ đến phát triển văn hóa; phát huy vai trò gương mẫu 

của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở thôn, bản, phố; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở 

cơ sở, tạo cơ sở chính trị cho sự phát triển của phong trào. 

 2. Khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, tích cực và vai trò tự quản của 

cộng đồng ở nông thôn, là nhân tố quan trọng hàng đầu về xây dựng, giữ vững 

và phát huy danh hiệu Làng, Tổ dân phố văn hóa.  

  3. Xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa mang lại những lợi ích thiết thực 

về đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân ở nông thôn cũng như 

thành thị. Vì vậy, phải làm cho việc xây dựng thôn, bản, phố phải thực sự “vì 

dân”, “do dân”, “của dân”. 



4. Cần phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào Làng, Tổ dân phố văn hóa, 

phong trào xây dựng nông thôn mới. 

5. Phát triển văn hóa theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả cần đi trước một 

bước, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thú đẩy phát triển phong trào xây 

dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa bền vững. 

6. Coi trọng chất lượng Làng, Tổ dân phố văn hóa; tôn vinh Làng, Tổ dân 

phố văn hóa tạo đòn bẩy thúc đẩy phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn 

hóa trong giai đoạn tiếp theo. 

7. Đầu tư, hỗ trợ xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa; động viên, khuyến 

khích bằng vật chất cho các Làng, Tổ dân phố văn hóa; điều đó thể hiện chính 

sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của 

người dân, khuyến khích, thúc đẩy người dân tham gia đóng góp xây Làng, Tổ 

dân phố văn hóa trong giai đoạn tiếp theo. 

 IV.  GIẢI PHÁP 

  1.Tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa thiết thực 

và nội dung, tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Làng, Tổ dân phố văn hóa theo quy 

định tại Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hoá”, “ Làng văn hoá”, “Ấp văn 

hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”. 

 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị ở 

cơ sở đối với các cấp chính quyền ở cơ sở đối với công tác xây dựng Làng, Tổ 

dân phố văn hóa, đặc biệt vai trò của trưởng thôn, khu phố: Đưa mục tiêu thực 

hiện phong trào Làng, Tổ dân phố văn hóa vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, 

kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển 

khai thực hiện. 

 3. Kiện toàn bộ máy tổ chức ở thôn, tổ dân phố, đảm bảocác điều kiện đảm 

cho thôn, tổ dân phố và các cấp chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả. 

Chú trọng vai trò vận động, tổ chức xây dựng khu dân cư văn hóa của Trưởng 

thôn, tổ dân phố theo quy định mới tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thống 

nhất và hiệu quả của các ngành, đoàn thể thành viên trong Ban chỉ đạo phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp. 

4. Gắn việc nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố 

văn hóa với phát triển văn hóa nông thôn, lấy xây dựng Làng, Tổ dân phố văn 

hóa là địa bàn trọng yếu để phát triển văn hóa nông thôn, văn hóa đô thị. 

5. Đa dạng hóa nội dung, phương thức tập hợp quần chúng phù hợp với tính 

chất, đặc điểm ở các khu vực, vùng miền, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân 

dân tham gia xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa. Phát triển và nâng cao chất 

lượng các tổ chức tự quản ở cộng đồng thôn, tổ dân phố trong quá trình xây 

dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa. 



  6. Tăng cường đưa các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao về cơ sở, 

khắc phục sự chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa ở các vùng miền; hướng 

dẫn, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn tự tổ chức thường xuyên hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các Làng, Tổ dân phố văn hóa. 

 7. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào xây 

dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa. Bên cạnh việc xây dựng những Làng, Tổ dân 

phố văn hóa tiêu biểu toàn diện, cần chú trọng xây dựng các Làng, Tổ dân phố 

văn hóa nổi bật về từng mặt như: Điểm sáng về thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; duy trì 

và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... 

 8. Có chính sách hỗ trợ Làng, Tổ dân phố văn hoá nhằm động viên, khuyến 

khích các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa phát huy danh hiệu; tạo động lực 

thúc đẩy phong trào xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa trên địa bàn 

tỉnh phát triển. 

          V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

  1. Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sớm ban hành chính sách hỗ trợ 

Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa để khuyến khích động viên phong trào. 

  2. Đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách ổn định hằng năm cho Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương để triển khai phong trào, làm 

căn cứ triển khai việc xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư 

văn” hóa theo quy định tại Nghị định số 122/2018/QĐ-TTg ngày 17/9/2018,và 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 về quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật thi đua khen thưởng;  

  3. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ cho các địa 

phương xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và trang thiết bị cho thiết chế văn hóa 

đạt chuẩn của theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp; 

- GĐ Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Phạm Văn Hiệu 
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