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Số:     96      /SVHTTDL-NSVHGĐ 

  V/v tham mưu văn bản chỉ đạo xây dựng  

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

   Hà Tĩnh,  ngày  14   tháng  02  năm 2017 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

 Thực hiện Công văn số 676/UBND-VX ngày 09/02/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tham mưu chỉ đạo xét, công nhận danh hiệu cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, qua nghiên cứu ý kiến của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Tĩnh tại Công văn số 197/UBND-VHTT ngày 24/01/2017, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu dự thảo văn bản chỉ đạo thực hiện Thông tư 

số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng 

“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa” như sau (có dự thảo kèm theo). 

          Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ.                                                              

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 Lê Thị Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Kính gửi:  

                    - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

                              - Liên đoàn Lao động tỉnh; 

                    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

  

 Ngày 24/9/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 

số 08/2014/TT-BVHTTDL về xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị 

đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, theo đó, thẩm quyền xét 

công nhận lần đầu thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Trong 

02 năm 2015- 2016, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành 

xét và công nhận 154 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tuy 

nhiên, số lượng được xét công nhận trên tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh còn ít, đặc biệt là số lượng doanh nghiệp được công nhận rất ít; 

nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm thực hiện.  

 Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố đôn đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu xét công nhận các danh hiệu “Cơ 

quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa” năm 2017 và các năm tiếp theo; Thống kê cụ thể tên các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp đã được công nhận và đã đăng ký báo cáo Uỷ ban nhân dân 

tỉnh qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/02/2017. Riêng các cơ 

quan Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Ngành. 

 Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh 

thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 

 
Số:        /UBND-VX 

V/v tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

   Hà Tĩnh,  ngày      tháng  02  năm 2017 



chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn báo cáo UBND 

tỉnh trong tháng 3 năm 2017.  

 Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chánh, Phó VP UBND tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Lưu: VT – VX.                                                     

        

 

 TM.UBND TỈNH 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
                                    

 
 
   

          Đặng Quốc Vinh 
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