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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 
 

 Số: 29/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Hà, ngày 25 tháng 01 năm 2021   
 

 

QU  T ĐỊNH 

 V/v giao chỉ tiêu xây dựng Gia đình văn hóa; Tổ dân phố văn hóa;  

Tổ dân phố mẫu năm 2021 
  
 

Ủ  BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương được bổ sung ngày 22/11/2019; 

Căn cứ thông tư số 08/2014/TT-BVHTT&DL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch qui 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”; 

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ qui 

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”;  

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc qui định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu 

dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 15/01/2020 của HĐND phường 

Bắc Hà về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh năm 

2021;  

Xét đề nghị của Công chức văn hóa xã hội,  
 
 

QU  T ĐỊNH: 
   

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn 

hóatổ dân phố mẫu năm 2021.(Có biểu giao chỉ tiêu kế hoạch kèm theo) 

Điều 2. Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố có nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoàn 

thành các chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo tiến độ và chất lượng; các ngành chuyên môn 

phường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các tổ dân phố thực hiện tốt 

các chỉ tiêu kế hoạch liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Văn phòng HĐND-UBND; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” phường; Các ngành, đoàn thể liên quan; tổ trưởng 

các tổ dân phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ phường,  

- Chủ tịch,PCT UBND; 

- Các ngành, đoàn thể; 

- LĐCB các tổ dân phố; 

- Lưu VT -VP. 

TM. Ủ  BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Quốc Việt 
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