
126 CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 30-6-2013

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Số: 18/2013/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 24 tháng 6 năm 2013 

QUYẾT ðỊNH 
 Ban hành Quy chế xây dựng, công nhận 

các danh hiệu văn hóa trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Thi ñua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ 
sơ công nhận danh hiệu “Gia ñình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp 
văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương ñương; 

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy ñịnh chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét 
và công nhận “Cơ quan ñạt chuẩn văn hóa”, “ðơn vị ñạt chuẩn văn hóa”, “Doanh 
nghiệp ñạt chuẩn văn hóa”; 

Xét ñề nghị của Ban Chỉ ñạo Phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống 
văn hóa” tỉnh (Tờ trình số 47/TTr-TTBCð ngày 31 tháng 5 năm 2013), 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế xây dựng, công nhận các 
danh hiệu văn hóa trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết ñịnh số 57/2006/Qð-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Quy chế về xây dựng ñơn vị văn hóa. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ ñạo Phong trào “Toàn dân ñoàn 
kết xây dựng ñời sống văn hóa” tỉnh; Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, 
ñoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn ðức Cường 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 
Xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 18/2013/Qð-UBND 
ngày 24 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh cụ thể các tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, xét, công nhận 
và khen thưởng các danh hiệu “Gia ñình văn hóa”, “Làng, bản, khu phố văn hóa”, 
“ðơn vị văn hóa”; “ðơn vị văn hóa xuất sắc” trong phong trào “Toàn dân ñoàn kết 
xây dựng ñời sống văn hóa” trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị.  

ðiều 2. Mục tiêu xây dựng gia ñình văn hóa, ñơn vị văn hóa, làng, bản, khu 
phố văn hóa 

1. Nhằm ñộng viên toàn dân tích cực học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt ñẹp 
của dân tộc Việt Nam. 

2. ðoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao ñời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân, giảm hộ nghèo, khuyến khích làm giàu chính ñáng ñể xây dựng và phát 
triển quê hương ngày càng giàu ñẹp. 

3. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh tại gia ñình, làng, bản khu phố, ñịa 
phương, ñơn vị, tuân thủ kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp 
luật. 

4. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng khu dân cư, cơ quan, 
ñơn vị an toàn trật tự, bài trừ các tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm. 

ðiều 3. Các danh hiệu công nhận 

a) Gia ñình Văn hóa.  

b) Làng, bản, khu phố văn hóa. 

c) Cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp ñạt chuẩn văn hóa. 

d) ðơn vị văn hóa xuất sắc. 
Chương II 

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA 

ðiều 4. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu văn hóa 

1. Gia ñình văn hóa 
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Tiêu chuẩn 1. Các thành viên trong gia ñình gương mẫu, chấp hành chủ 
trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong 
trào thi ñua của ñịa phương. 

a) Thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật; quy ước, 
hương ước cộng ñồng;  

b) Giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; vệ sinh môi trường; thực 
hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công cộng; chấp hành tốt pháp luật về an toàn 
giao thông; phòng, chống tội phạm, tích cực tham gia các hoạt ñộng xây dựng ñời 
sống văn hóa ở cộng ñồng dân cư. 

c) Không sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành; không 
mắc các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm...; không vi phạm các quy ñịnh về thực 
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; có ý thức bảo vệ di tích 
lịch sử - văn hóa, cảnh quan của ñịa phương. 

d) Thực hiện ñầy ñủ các phong trào thi ñua và các cuộc vận ñộng, các buổi sinh 
hoạt, hội họp ở cộng ñồng dân cư. 

Tiêu chuẩn 2. Gia ñình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp ñỡ mọi 
người trong cộng ñồng. 

a) Vợ chồng bình ñẳng, có trách nhiệm nuôi dạy con cái; cha mẹ, ông bà mẫu 
mực, con cháu hiếu thảo, lễ phép với người lớn tuổi. Không có bạo lực trong gia 
ñình, thực hiện tốt Luật Bình ñẳng giới; thương yêu giúp ñỡ nhau, tạo ñiều kiện ñể 
các thành viên trong gia ñình học tập, lao ñộng, rèn luyện và phát triển toàn diện, giữ 
gìn các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới về 
gia ñình.  

b) Mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con, không sinh con thứ ba trở lên; trẻ 
em trong ñộ tuổi ñi học ñều ñược ñến trường. 

c) Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, ăn ở sạch sẽ, có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh và 
sử dụng nước sạch. Các thành viên trong gia ñình có lối sống lành mạnh, tích cực rèn 
luyện thể dục - thể thao. 

d) ðoàn kết xóm giềng, tham gia các hoạt ñộng hòa giải, tương trợ giúp ñỡ 
nhau trong lao ñộng, sản xuất, xóa ñói giảm nghèo, hưởng ứng phong trào ñền ơn ñáp 
nghĩa, nhân ñạo, từ thiện ở cộng ñồng. 

Tiêu chuẩn 3. Tổ chức lao ñộng, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác ñạt 
năng suất, chất lượng, hiệu quả. 

a) Kinh tế gia ñình ổn ñịnh, tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm. Hưởng ứng cuộc vận 
ñộng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Có kế hoạch phát triển kinh tế 
gia ñình, nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên. 

b) Các thành viên trong gia ñình ñều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh 
doanh, công tác, lao ñộng, học tập và cống hiến nhiều công sức cho quê hương, ñất 
nước; hoàn thành các nghĩa vụ ñối với nhà nước và ñịa phương. 
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2. Làng văn hóa 

Tiêu chuẩn 1. ðời sống kinh tế ổn ñịnh và từng bước phát triển. 

a) Có từ 85% hộ trở lên có ñời sống kinh tế phát triển, ổn ñịnh; nhiều hộ sản 
xuất, kinh doanh giỏi; có tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm khoảng 02% trở lên, không 
có hộ ñói. 

b) Có từ 85% hộ trở lên có nhà xây dựng bền vững. 

c) Có từ 80% trở lên hộ gia ñình tham gia các phong trào thi ñua yêu nước, các 
cuộc vận ñộng, nhất là cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa 
ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới; trên 80% ñường làng, ngõ xóm 
ñược ñổ bê tông, lát gạch hoặc làm bằng vật liệu cứng. 

d) 100% số hộ ñược sử dụng ñiện. 

Tiêu chuẩn 2. ðời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. 

a) Có các thiết chế văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, giáo dục, y tế phù 
hợp và hoạt ñộng thường xuyên, hiệu quả.   

b) Tổ chức sinh hoạt văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh, giàu bản sắc dân 
tộc; có tủ sách, có cổng chào, panô, áp phích...; có phương tiện nghe, nhìn và tổ chức 
ñược các buổi sinh hoạt ñịnh kỳ có chất lượng. 

c) Có từ 80% hộ gia ñình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội.  

d) 100% trẻ em trong ñộ tuổi ñi học ñược ñến trường và hoàn thành phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở, không có người mù chữ; có Quỹ Khuyến học hoạt ñộng 
hiệu quả. 

e) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; không ñể xảy ra ngộ ñộc 
thực phẩm ñông người; hàng năm giảm 1,5% trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng; 
100% trẻ em dưới 01 tuổi ñược tiêm chủng ñầy ñủ theo quy ñịnh; phụ nữ có thai 
ñược khám thai ñúng ñịnh kỳ; không có người sinh con thứ 3 trở lên. 

Tiêu chuẩn 3. Có môi trường cảnh quan xanh, sạch, ñẹp. 

a) ðường làng, ngõ xóm thông thóang, sạch ñẹp; nước và rác thải ñược thu 
gom, xử lý an toàn.  

b) Có từ 85% trở lên hộ gia ñình ñược sử dụng nước sạch và có nhà tắm, hố xí 
hợp vệ sinh; các cơ sở sản xuất, kinh doanh ñảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường. 

c) Các di tích lịch sử - văn hóa ñược tôn tạo, bảo tồn và phát huy; bảo tồn cảnh 
quan thiên nhiên, các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở 
ñịa phương. 

Tiêu chuẩn 4. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của 
Nhà nước. 
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a)  Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. 

b) Thực hiện tốt ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà 
nước; xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước cộng ñồng. 

c) 90% trở lên cán bộ, nhân dân trong ñịa phương thực hiện tốt cuộc vận ñộng 
học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh. 

d) Không có công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự, không có quân nhân ñào 
ngũ trên ñịa bàn. 

e) Chấp hành tốt chính sách về ñất ñai và thực hiện nghĩa vụ thuế ñối với nhà 
nước. 

f) Bảo ñảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân 
chủ xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, không có khiếu kiện tập 
thể, vượt cấp kéo dài. 

g) Tổ chức cơ sở ðảng ñạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, các tổ chức ñoàn 
thể ñược xếp loại tiên tiến trở lên, các tổ chức tự quản ở cộng ñồng hoạt ñộng có hiệu 
quả. 

h) Không có người phạm tội hình sự từ tội nghiêm trọng trở lên. Có biện pháp 
giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời ñối tượng tiêm chích, nghiện ma túy; phòng 
ngừa lây nhiểm HIV/AIDS trong cộng ñồng.  

Tiêu chuẩn 5. Có tinh thần ñoàn kết, tương trợ, giúp ñỡ lẫn nhau trong cộng 
ñồng. 

a) Phát triển phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa ñói giảm nghèo, nhân ñạo từ 
thiện giúp ñỡ ñồng bào bị thiên tai, gia ñình khó khăn, người già neo ñơn, trẻ em mồ 
côi, người tàn tật, nạn nhân chất ñộc da cam/dioxin... Thực hiện ñầy ñủ các chính 
sách của Nhà nước, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ðền ơn ñáp 
nghĩa” nhằm chăm sóc các gia ñình chính sách; người có công với cách mạng có mức 
sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung. 

b) Làng có ít nhất 01 mô hình truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trong 
cộng ñồng, có biện pháp tích cực chăm sóc, giúp ñỡ người có HIV/AIDS. Phát ñộng 
xây dựng "Làng văn hóa sức khỏe"; xây dựng mô hình hoặc câu lạc bộ phòng, chống 
bạo lực gia ñình. 

3. Khu phố văn hóa 

Tiêu chuẩn 1. Có ñời sống kinh tế ổn ñịnh và từng bước phát triển. 

a) Thực hiện tốt cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa 
ở khu dân cư” gắn với xây dựng ñô thị văn minh, cuộc vận ñộng “Ngày vì người 
nghèo”; phấn ñấu có từ 90% hộ trở lên có ñời sống kinh tế ổn ñịnh, hộ nghèo hàng 
năm giảm khoảng 03%, không còn hộ ñói. 
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b) Từ 90% số hộ trở lên có nhà ở ñược xây kiên cố, ñã hoàn thành xóa nhà tạm, 
nhà dột nát cho hộ nghèo. 

c) 90% trở lên lao ñộng trong ñộ tuổi có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn 
ñịnh. 

Tiêu chuẩn 2. Có ñời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. 

a) Có các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế; có ñiểm sinh hoạt văn hóa - thể thao, 
vui chơi giải trí (Nhà văn hóa, sân thể thao...); tổ chức hoạt ñộng văn hóa - thể thao 
thường xuyên, có chất lượng. 

b) 90% hộ gia ñình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, 
lễ hội; không có tệ nạn xã hội; không tàng trữ, sử dụng văn hóa phẩm cấm lưu hành 
trên ñịa bàn.  

c) 100% trẻ em ñang ñộ tuổi ñi học ñều ñược ñến trường; hoàn thành phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở, thực hiện phổ cập trung học phổ thông.  

d) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; không ñể xảy ra ngộ ñộc 
thực phẩm tập thể; giảm hàng năm 1,5% tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 05 tuổi; 
100% trẻ em dưới 01 tuổi ñược tiêm chủng ñầy ñủ theo quy ñịnh; phụ nữ có thai 
ñược khám thai ñúng ñịnh kỳ; không có người sinh con thứ 3 trở lên. 

Tiêu chuẩn 3. Có môi trường, cảnh quan sạch ñẹp. 

a) 90% trở lên ñường giao thông ñược trải nhựa hoặc bê tông; từng bước lắp ñặt 
hệ thống ñèn chiếu sáng; ñường phố, nơi sinh hoạt công cộng sạch ñẹp; thực hiện tốt 
pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ñô thị, hạn chế ñến mức thấp nhất người lớn 
và trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là tai nạn giao thông. 

b) Có 100% số hộ ñược sử dụng nước sạch, có từ 95% trở lên hộ gia ñình có 
nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh, vệ sinh môi trường ñược bảo ñảm. 

c) Các di tích lịch sử - văn hóa ñược tôn tạo, bảo vệ và phát huy; không xâm 
phạm ñến các công trình công cộng, các di tích lịch sử, danh thắng; không lấn chiếm 
lòng, lề ñường, hè phố gây cản trở giao thông hoặc ñặt biển quảng cáo sai quy ñịnh, 
không làm mái che, cơi nới gây mất mỹ quan ñô thị. 

d) Không có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các nhà xưởng sản xuất kinh doanh 
gây ô nhiễm môi trường. 

Tiêu chuẩn 4. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của 
Nhà nước. 

a) Thực hiện tốt ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà 
nước; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân thực hiện tốt cuộc vận ñộng “Học tập 
và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”. 

b) ðảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt nếp sống văn 
minh ñô thị và quy chế dân chủ cơ sở. 
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c) Tổ chức ðảng ñạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức ñoàn thể ñược xếp loại 
khá trở lên. 

d) Không có người bị truy cứu trách nhiệm hình sự ñối với tội nghiêm trọng trở 
lên; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời ñối tượng sử dụng ma túy 
và các chất kích thích; xây dựng ñịa bàn không tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy; 
phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng ñồng.  

e) Hoạt ñộng hòa giải có hiệu quả; những mâu thuẫn, bất hòa ñược giải quyết 
tại cộng ñồng. 

Tiêu chuẩn 5. Có tinh thần ñoàn kết, tương trợ, giúp ñỡ nhau trong cộng ñồng. 

a) Có phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa ñói giảm nghèo. 

b) Có mô hình truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trong cộng ñồng; phát 
ñộng xây dựng "Khu phố văn hóa sức khỏe"; có biện pháp tích cực chăm sóc, giúp ñỡ 
người có HIV/AIDS; chăm sóc người già neo ñơn, gia ñình chính sách khó khăn, trẻ 
em có hoàn cảnh ñặc biệt... 

c) Thực hiện ñầy ñủ các chính sách của Nhà nước; phát huy truyền thống 
“Uống nước nhớ nguồn”, “ðền ơn ñáp nghĩa” nhằm chăm sóc các gia ñình chính 
sách; người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân 
chung. 

4. Bản văn hóa 

Tiêu chuẩn 1. Có ñời sống kinh tế ổn ñịnh và từng bước phát triển. 

a) 70% số hộ trở lên có ñời sống kinh tế ổn ñịnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 
02%/năm trở lên (trừ thiên tai, ñịch họa), không có hộ ñói; thực hiện ñịnh canh, ñịnh 
cư, bảo vệ tốt tài nguyên rừng. 

b) 70% số hộ trở lên có nhà ở ñược xây dựng hoặc làm bền vững; ñã hoàn 
thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. 

c) 70% trở lên số hộ ñược sử dụng ñiện. 

d) ðường làng, ngõ xóm ñược tu bổ, nâng cấp hàng năm. 

Tiêu chuẩn 2. ðời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. 

a) Có ñiểm sinh hoạt văn hóa - thể thao, vui chơi giải trí ở cộng ñồng; duy trì 
ñược các hình thức sinh hoạt văn hóa - thể thao truyền thống của dân tộc. 

b) Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh 
hoạt cộng ñồng phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tuyên truyền, giáo dục 
trong nhân dân loại bỏ hủ tục, ñặc biệt là tảo hôn. 

c) Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội; không trồng, buôn bán và sử dụng 
thuốc phiện và các dạng ma túy khác; không tàng trữ, sử dụng văn hóa phẩm thuộc 
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loại cấm lưu hành; không hành nghề mê tín di ñoan, hoạt ñộng tôn giáo trái pháp luật, 
gây mất trật tự ở bản. 

d) Cảnh giác, không nghe và làm theo những luận ñiệu sai trái của các phần tử 
xấu chống phá cách mạng, gây mất ổn ñịnh ở bản; chống lại các việc làm gây hận 
thù, phá hoại chính sách ñại ñoàn kết dân tộc. 

e) Không có công dân trốn tránh nghĩa vụ quân sự, không có quân nhân ñào 
ngũ trên ñịa bàn. 

f) 70% số hộ gia ñình trở lên ñược công nhận là “Gia ñình văn hóa”. 

g) 100% trẻ em trong ñộ tuổi ñến trường, xóa ñược mù chữ ñối với người dưới 
50 tuổi trở xuống. 

h) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm; giáo dục nhân 
dân thực hiện việc ăn uống ñảm bảo vệ sinh, không ñể xảy ra ngộ ñộc thực phẩm tập 
thể. Ngủ phải mắc màn; tiêm chủng mở rộng ñầy ñủ cho trẻ em dưới 01 tuổi; phụ nữ 
có thai ñược khám thai ñúng ñịnh kỳ; có ít nhất 80% trở lên các cặp vợ chồng trong 
ñộ tuổi sinh ñẻ không sinh con thứ 3 trở lên. 

Tiêu chuẩn 3. Môi trường cảnh quan xanh, sạch, ñẹp. 

a) ðường giao thông thông thoáng, nơi sinh hoạt cộng ñồng sạch sẽ; bảo vệ 
nguồn nước sạch. 

b) 70% trở lên số hộ gia ñình ñược sử dụng nước hợp vệ sinh, có nhà tắm, hố xí 
hợp vệ sinh, ñưa chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà ở. 

c) Có ý thức và việc làm cụ thể ñể bảo vệ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật 
thể của ñịa phương mình, tham gia bảo vệ tài nguyên rừng; bảo vệ tốt ñường biên, cột 
mốc. 

Tiêu chuẩn 4. Chấp hành tốt ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng, pháp 
luật của Nhà nước. 

a) Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân. 

b) Thực hiện tốt ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà 
nước; xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước cộng ñồng; thực hiện tốt Luật 
Hôn nhân và Gia ñình, Luật Bình ñẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia ñình... 

c) Bảo ñảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân 
chủ cơ sở; không có khiếu kiện tập thể, vượt cấp. 

d) Tổ chức ðảng ñạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, các tổ chức ñoàn thể 
ñược xếp loại khá trở lên. 

e) Không có người bị truy cứu trách nhiệm hình sự ñối với tội nghiêm trọng trở 
lên.  
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Tiêu chuẩn 5. Có tinh thần ñoàn kết, tương trợ, giúp ñỡ nhau trong cộng ñồng. 

a) Hoạt ñộng hòa giải có hiệu quả; những mâu thuẫn bất hòa ñược giải quyết tại 
cộng ñồng; 

b) Có phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa ñói giảm nghèo, ñền ơn ñáp nghĩa, 
nhân ñạo từ thiện; chăm lo ñối tượng chính sách, bảo ñảm có mức sống trung bình trở 
lên ở cộng ñồng. 

c) Có từ 70 % số hộ gia ñình trở lên ñạt tiêu chuẩn Gia ñình Văn hóa. 

5. Cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp ñạt chuẩn văn hóa 

5.1. Cơ quan, ñơn vị ñạt chuẩn văn hóa 

Tiêu chuẩn 1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

a) Có phong trào thi ñua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn 
thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm. 

b) 70% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học 
các lớp ñào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. 

c) Thực hiện tốt nghĩa vụ và ñạo ñức của cán bộ, công chức, viên chức, tuân thủ 
quy ñịnh của pháp luật. 

d) Nâng cao chất lượng các hoạt ñộng dịch vụ công phù hợp với chức năng 
nhiệm vụ ñược giao. 

e) Có sáng kiến, cải tiến quản lý ñược áp dụng vào thực tiễn. 

Tiêu chuẩn 2. Thực hiện  nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở. 

a) Cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy ñịnh về thực hiện nếp 
sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

b) Không có cán bộ, công chức, viên chức mắc các tệ nạn xã hội, sử dụng, tàng 
trữ, lưu hành văn hóa phẩm ñộc hại; thực hiện các hành vi mê tín dị ñoan. 

c) Sinh hoạt cơ quan, ñơn vị nề nếp. Thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm 
việc; quy chế dân chủ tại cơ quan, ñơn vị; nội bộ ñoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. 

d) Không hút thuốc nơi có quy ñịnh cấm; thực hiện tốt quy ñịnh không uống 
rượu, bia trong ngày làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự. Cơ quan xanh, sạch, ñẹp, 
an toàn; bài trí nơi làm việc tại công sở văn minh, sạch ñẹp. 

e) Thường xuyên tổ chức các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi 
giải trí; tích cực tham gia các hoạt ñộng văn nghệ, thể thao, các cuộc thi do cấp trên 
tổ chức. 

f) Cơ quan có biển hiệu, biển tên, chức danh rõ ràng; xây dựng ñược bảng tiêu 
chuẩn cơ quan, ñơn vị ñạt chuẩn văn hóa. Thực hiện treo cờ Tổ quốc theo quy ñịnh. 

g) Thực hiện và duy trì tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ 
Chí Minh”. 
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Tiêu chuẩn 3. Gương mẫu chấp hành ñường lối, chủ trương của ðảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. 

a) 100% cán bộ, công chức, viên chức nắm vững, chấp hành nghiêm ñường lối, 
chủ trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước và các quy ñịnh của ñịa 
phương nơi cư trú. 

b)  Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; 
cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật. 

c) Thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách 
Nhà nước và các nguồn kinh phí ñược giao; tích cực ñấu tranh phòng, chống tham 
nhũng; không ñể xảy ra lãng phí, tham nhũng. 

d) Xây dựng tổ chức ðảng trong sạch vững mạnh; các tổ chức ñoàn thể hoạt 
ñộng tốt. 

e) 100% cán bộ, công chức, viên chức ñăng ký các danh hiệu thi ñua; tích cực 
tham gia các hoạt ñộng xã hội, nhân ñạo từ thiện; có trên 90% số cán bộ, công chức, 
viên chức ñạt gia ñình văn hóa. 

5.2.  Doanh nghiệp ñạt chuẩn văn hóa 

Tiêu chuẩn 1.  Sản xuất, kinh doanh ổn ñịnh và từng bước phát triển. 

a) Hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh ñề ra hàng năm. 

b) Thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường. 

c) Cải tiến quản lý, ñổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; 
phân công lao ñộng hợp lý; giảm chi phí gián tiếp. 

d) 70% trở lên công nhân thường xuyên ñược tập huấn, nâng cao tay nghề; lao 
ñộng có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả. 

e) Duy trì tốt việc thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; tổ chức ñại hội 
công nhân viên chức, hội nghị người lao ñộng theo ñúng quy ñịnh. 

Tiêu chuẩn 2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp 

a) Có quan hệ lao ñộng hài hòa, tiến bộ giữa người lao ñộng và người sử dụng 
lao ñộng. 

b) Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao ñộng; ñảm bảo an toàn lao ñộng, vệ 
sinh lao ñộng, phòng, chống cháy nổ. 

c) 80% trở lên người sử dụng lao ñộng và người lao ñộng thực hiện tốt các quy 
ñịnh về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

d) Không có người mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển 
các sản phẩm văn hóa ñộc hại; ñảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội. 
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e) Thực hiện tốt quy ñịnh về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước 
thải, rác thải ñạt chuẩn theo quy ñịnh pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, 
ñẹp. 

f) Không hút thuốc nơi công cộng; không uống say rượu, bia trong ngày làm 
việc. 

Tiêu chuẩn 3. Nâng cao ñời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao 
ñộng. 

a) 70% trở lên công nhân có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn ñịnh. 

b) Tạo thuận lợi cho cán bộ, công nhân về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mẫu 
giáo, sinh hoạt ñoàn thể; hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn. 

c) Có cơ sở vật chất hoạt ñộng văn hóa, thể thao cho cán bộ, công nhân; thường 
xuyên tổ chức các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và vui 
chơi giải trí cho cán bộ, công nhân lao ñộng. 

d) Tích cực tham gia các hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, thể thao; các cuộc thi do 
cấp trên phát ñộng. 

Tiêu chuẩn 4.  Nghiêm chỉnh chấp hành ñường lối, chủ trương, chính sách của 
ðảng, pháp luật của Nhà nước. 

a) 100% người sử dụng lao ñộng và công nhân lao ñộng ñược phổ biến chính 
sách, pháp luật về các lĩnh vực có liên quan. 

b) Thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ với Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt ñộng 
nhân ñạo, từ thiện xã hội do ñịa phương tổ chức, vận ñộng. 

c) Thực hiện nghiêm mọi chế ñộ, chính sách, quyền lợi hợp pháp, chính ñáng 
của công nhân theo các quy ñịnh của pháp luật. 

d) Sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh theo quy ñịnh của pháp luật. 

e) Quan tâm ñến công tác xây dựng tổ chức ðảng, phát triển ñảng viên; các tổ 
chức ñoàn thể chính trị - xã hội hoạt ñộng có hiệu quả. 

g) Không ñể xảy ra tình trạng ñình công, lãn công trái quy ñịnh. 

6. ðơn vị văn hóa xuất sắc 

Duy trì tốt các nội dung và tiêu chuẩn của ðơn vị văn hóa liên tục trong 05 năm 
trở lên và phải ñạt thêm các tiêu chí sau: 

a) Có từ 90% trở lên gia ñình ñạt danh hiệu Gia ñình văn hóa (ñối với ñồng 
bằng) và từ 80% trở lên gia ñình ñạt danh hiệu Gia ñình văn hóa (ñối với miền núi). 

b) Hoàn thành cơ bản các thiết chế văn hóa cơ sở như: Nhà sinh hoạt văn hóa - 
giáo dục cộng ñồng (Nhà văn hóa, Trung tâm học tập cộng ñồng...), có sân bóng ñá, 
bóng chuyền và các thiết chế thể thao khác, có ñiểm vui chơi cho trẻ em; có phong 
trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. 



CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 30-6-2013 137

 
 

Chương III 
QUY TRÌNH XÉT, CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA  

ðiều 5. Quy trình xét, công nhận Gia ñình văn hóa; làng, bản, khu phố văn 
hóa; cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp ñạt chuẩn văn hóa; dơn vị văn hóa xuất sắc 

1. Danh hiệu “Gia ñình Văn hóa” 

a) Hộ gia ñình ñăng ký xây dựng Gia ñình văn hóa với Ban ñiều hành Xây 
dựng ñời sống văn hóa ở khu dân cư (làng, thôn, bản, khu phố, khóm phố). Trưởng 
Ban ñiều hành Xây dựng ñời sống văn hóa ở khu dân cư chủ trì, phối hợp với Trưởng 
thôn (làng, bản, khu phố, khóm phố) họp khu dân cư, bình bầu gia ñình văn hóa. Căn 
cứ vào biên bản họp xét ở khu dân cư, Trưởng Ban ñiều hành Xây dựng ñời sống ở 
khu dân cư ñề nghị Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn công nhận “Gia ñình Văn 
hóa” hàng năm.  

b) Căn cứ quyết ñịnh công nhận “Gia ñình văn hóa”, Trưởng Ban ñiều hành 
Xây ñựng ñời sống ở khu dân cư ñề nghị Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn công 
nhận lại và cấp giấy chứng nhận “Gia ñình văn hóa”. Thời hạn công nhận lại: sau 03 
năm kể từ ngày ñược công nhận danh hiệu Gia ñình văn hóa. 

c) Hàng năm, Ban Công tác Mặt trận phối hợp với Ban ñiều hành Xây dựng ñời 
sống văn hóa ở khu dân cư xem xét các gia ñình không giữ ñược các tiêu chí “Gia 
ñình văn hóa”, ñưa ra hội nghị của khu dân cư xem xét, nếu không còn ñạt các tiêu 
chí thì Trưởng Ban ñiều hành Xây dựng ñời sống văn hóa ở khu dân cư lập danh 
sách, trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ra quyết ñịnh huỷ bỏ danh hiệu. 

2. Danh hiệu “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Khu phố văn hóa” 

a) Khu dân cư ñăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Ban Chỉ ñạo phong 
trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” xã. Ban ñiều hành xây dựng khu 
dân cư văn hóa (làng, bản, khu phố, khóm phố) họp khu dân cư ñề nghị công nhận 
khu dân cư văn hóa. Căn cứ hồ sơ ñề nghị khu dân cư văn hóa, Ban Chỉ ñạo phong 
trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” cấp huyện tiến hành kiểm tra 
(có biên bản kiểm tra). 

b) Ban Chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” cấp 
huyện trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết ñịnh công nhận, công nhận lại và cấp 
Giấy chứng nhận cho các khu dân cư văn hóa. 

c) Thời hạn xét công nhận “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa” “Khu phố văn hóa” 
từ hai (02) năm trở lên (công nhận lần ñầu); ba (03) năm trở lên (công nhận lại). 

d) Hàng năm, Ban Chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống 
văn hóa” cấp huyện tổ chức kiểm tra, phúc tra, họp xét những thôn, làng, bản, khu 
phố, khóm phố không giữ ñược các tiêu chí của danh hiệu, trình Chủ tịch UBND 
huyện ra quyết ñịnh hủy bỏ danh hiệu. 

3. Danh hiệu “Cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp ñạt chuẩn văn hóa” 
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a) Các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp trực thuộc cấp huyện do Chủ tịch UBND 
huyện công nhận trên cơ sở ñề nghị của Ban Chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết 
xây dựng ñời sống văn hóa" cấp huyện.  

b) Các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp trực thuộc cấp tỉnh do Ban Chỉ ñạo phong 
trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” tỉnh công nhận, trên cơ sở ñề 
nghị của Ban Chỉ ñạo liên ngành xây dựng ðơn vị văn hóa tỉnh. 

c) Thời hạn xét công nhận “Cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp ñạt chuẩn văn hóa” 
từ hai (02) năm trở lên (công nhận lần ñầu); năm (05) năm trở lên (công nhận lại). 

d) Hàng năm, Ban Chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống 
văn hóa” cấp huyện và Ban Chỉ ñạo xây dựng ðơn vị văn hóa liên ngành của tỉnh 
kiểm tra, nếu xét thấy các ñơn vị văn hóa không giữ ñược các tiêu chí của danh hiệu 
thì trình cấp có thẩm quyền công nhận ñơn vị văn hóa ra quyết ñịnh hủy bỏ danh 
hiệu.  

4. Danh hiệu “ðơn vị văn hóa xuất sắc” 

a) Các làng, bản, khu phố ñã ñược UBND cấp huyện công nhận danh hiệu làng, 
bản, khu phố, cơ quan, ñơn vị văn hóa sau 05 năm trở lên: Trên cơ sở hồ sơ, báo cáo 
sau khi kiểm tra, thẩm ñịnh của Ban Chỉ ñạo phong trào cấp huyện, nếu ñạt ñược các 
tiêu chuẩn quy ñịnh tại Mục 6, ðiều 4, Chương II của Quy chế này, thì UBND cấp 
huyện ñề nghị Ban Chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn 
hóa” tỉnh kiểm tra, thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh công nhận danh hiệu “ðơn vị văn 
hóa xuất sắc”. 

b) Các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp trực thuộc cấp huyện ñã ñược Chủ tịch 
UBND huyện công nhận danh hiệu “Cơ quan ñạt chuẩn văn hóa”, “ðơn vị ñạt chuẩn 
văn hóa”, “Doanh nghiệp ñạt chuẩn văn hóa" sau 05 năm trở lên: Trên cơ sở hồ sơ, 
báo cáo sau khi kiểm tra, thẩm ñịnh của Ban Chỉ ñạo phong trào cấp huyện, nếu ñạt 
ñược các tiêu chuẩn quy ñịnh tại Mục 6, ðiều 4, Chương II của Quy chế này, thì 
UBND cấp huyện ñề nghị Ban Chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời 
sống văn hóa” tỉnh kiểm tra, thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh công nhận danh hiệu “ðơn 
vị văn hóa xuất sắc”. 

c) Các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp trực thuộc cấp tỉnh ñã ñược Ban Chỉ ñạo 
phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” tỉnh công nhận danh hiệu 
“Cơ quan ñạt chuẩn văn hóa”, “ðơn vị ñạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp ñạt chuẩn 
văn hóa" sau 05 năm trở lên: Ban Chỉ ñạo liên ngành kiểm tra, thẩm ñịnh, nếu ñạt 
ñược các tiêu chuẩn quy ñịnh tại Mục 6, ðiều 4, Chương II của Quy chế này, thì ñề 
nghị Ban chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” tỉnh 
kiểm tra, thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh công nhận danh hiệu “ðơn vị văn hóa xuất 
sắc”. 

ðiều 6. Khen thưởng 

a) Các làng, bản, khu phố ñược UBND cấp huyện công nhận "Làng, bản, khu 
phố văn hóa" lần ñầu và công nhận lại sau 03 năm ñược cấp Bằng công nhận, kèm 
theo tiền thưởng 2.000.000 ñồng (hai triệu ñồng). 
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b) Các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp ñược UBND cấp huyện hoặc Ban Chỉ 
ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” tỉnh công nhận “Cơ 
quan ñạt chuẩn văn hóa”, “ðơn vị ñạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp ñạt chuẩn văn 
hóa" lần ñầu và công nhận lại sau 05 năm ñược cấp Bằng công nhận, kèm tiền thưởng 
2.000.000 ñồng (hai triệu ñồng). 

c) ðơn vị ñược UBND tỉnh công nhận danh hiệu “ðơn vị văn hóa xuất sắc” 
ñược tặng cờ “ðơn vị văn hóa xuất sắc”, kèm theo tiền thưởng 5.000.000 ñồng (năm 
triệu ñồng). 

ðiều 7.  

Kinh phí thực hiện phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” 
thực hiện theo Quyết ñịnh số 1151/TTg-KHTH ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Thủ 
tướng Chính phủ và Quyết ñịnh số 2288/Qð-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 của 
UBND tỉnh. 

a) Sở Tài chính có kế hoạch thẩm ñịnh và ñề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí 
phục vụ cho công tác chỉ ñạo, ñiều hành, kiểm tra và khen thưởng các ñơn vị ñược 
công nhận các danh hiệu văn hóa. 

b) Hàng năm UBND huyện bố trí ngân sách cho công tác chỉ ñạo và khen 
thưởng ñối với diện do UBND huyện công nhận. 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 8. Giám ñốc các Sở; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, ñoàn thể; Chủ tịch 
UBND cấp huyện, cấp xã thành lập các Ban Chỉ ñạo ñể chỉ ñạo, ñiều hành việc xây 
dựng Gia ñình văn hóa,  ðơn vị văn hóa tại các ñịa phương, ñơn vị. 

ðiều 9.  

Ban Chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” tỉnh, 
Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Chỉ ñạo liên ngành “Toàn dân ñoàn 
kết xây dựng ñời sống văn hóa” tỉnh, Chủ tịch Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh phối hợp với 
các Sở, Ban ngành, ñoàn thể liên quan có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn ñề vướng mắc, nảy sinh vượt quá thẩm 
quyền, Ban Chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” tỉnh 
báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn ðức Cường 


