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cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
đạt chuẩn văn hoá năm 2022

                  

   Kính gửi:
- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện;
- Liên đoàn Lao động huyện;
- Ban chỉ đạo phong trào "TDĐK xây dựng ĐSVH" các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 
10/5/2022 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Công văn số 
1457/SVHTTDL ngày 03/8/2022 của Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương về việc xét 
công nhận, công nhận lại “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 
năm 2022; Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá" huyện thống nhất việc xét, công nhận, công nhận lại “Cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trong toàn huyện như sau:

1. Năm 2022, vẫn thực hiện theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể:

-  Đối với cơ quan, đơn vị đăng ký công nhận, công nhận lại danh hiệu 
văn hoá và đề nghị khen thưởng giao Phòng Văn hoá và Thông tin huyện theo 
dõi, tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp và trình Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện xét duyệt.

- Đối với các doanh nghiệp đăng ký công nhận, công nhận lại danh hiệu 
văn hoá và đề nghị khen thưởng: Liên đoàn Lao động huyện có trách nhiệm theo 
dõi, tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp và trình Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện xét duyệt. 

-  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện có trách nhiệm tổng hợp kết quả xét 
duyệt của Ban chỉ đạo huyện, phối hợp với cơ quan thi đua, khen thưởng cùng 
cấp, trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận lần đầu và cấp Giấy 
công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; tham mưu cho Ban 
chỉ đạo huyện trình Ban chỉ đạo tỉnh xét duyệt, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 
công nhận lại.

-  Những nội dung khác thực hiện theo các quy định hiện hành.



2. Năm 2023, việc xét, công nhận, công nhận lại “Cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp đạt chuẩn văn hóa” thực hiện theo Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 
10/5/2022 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, 
quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT.UBND huyện; 
- Lưu: VT,BCĐ.
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