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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO 

 "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI 

SỐNG VĂN HOÁ" VÀ CÔNG TÁC  

GIA ĐÌNH TỈNH 

 
Số: 890 /BCĐ 

V/v công nhận lại danh hiệu 

 “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”,  

“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,  

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 7 năm 2021 

 

       Kính gửi:   Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và 

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

nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; thực hiện Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ 

ngày 10/8/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư 08/2014/TT-

BVHTTDL, Kế hoạch số 101/KH-BCĐ ngày 19/4/2021 của Ban Chỉ đạo phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh 

(BCĐ tỉnh) về việc triển khai hoạt động năm 2021, BCĐ tỉnh tổ chức kiểm tra 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện để công nhận lại danh hiệu “Cơ 

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

văn hóa” (2017 – 2021).  

Để việc công nhận danh hiệu văn hóa đạt yêu cầu theo kế hoạch, đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin phối 

hợp với Liên đoàn Lao động cấp huyện: 

1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện công nhận 

lại chuẩn bị các hồ sơ và điều kiện đảm bảo để làm việc với Đoàn kiểm tra của 

tỉnh, cụ thể như sau: 

- Báo cáo tổng kết cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các năm (2017-2021) 

- Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn các năm (2017-2021) 

- Hồ sơ công nhận lần đầu. 

- Các quy chế, nội quy quản lí hoạt động do cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp ban hành.  
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- Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn trong 

việc xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

- Biên bản ghi nhớ hằng năm, sổ biên bản sinh hoạt định kỳ. 

- Bảng tự chấm điểm của các năm (2017 – 2021). 

- Bản đăng ký thi đua và quyết định công nhận kết quả thi đua các năm 

(2017 – 2021). 

- Hồ sơ xếp loại cán bộ, công chức và xếp loại đảng viên các năm (2017 – 

2021). 

- Điểm cải cách hành chính do cấp trên đánh giá các năm (2017 – 2021). 

- Đăng ký và quyết định công nhận sáng kiến từ 2017-2021. 

2. Thành phần làm việc: Cấp tỉnh theo quyết định thành lập đoàn; cấp huyện: 

đại diện Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH”; đơn vị được 

kiểm tra: Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch công đoàn, 

đại diện các tổ chức đoàn thể, cá nhân có liên quan. 

3. Thời gian làm việc: Dự kiến mỗi buổi sẽ tiến hành kiểm tra 01 đến 02 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, (sẽ có lịch thông báo trước). 

Nhận được Công văn đề nghị các địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                           
- Đ/c Lê Ngọc Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

(để b/c); 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo các huyện, tx, tp;         

- Phòng VH&TT các huyện, tx, tp; 

- Liên đoàn Lao động các huyện, tx, tp; 
- Lưu: VPTT BCĐ. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN TRỰC 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL 

Bùi Xuân Thập 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo các nội 

dung hướng dẫn tại Mục 2 của văn bản này đoàn kiểm tra xin phép sẽ không thực hiện 

thẩm định việc công nhận lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 
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