
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /2019/QĐ-UBND                   Kon Tum, ngày       tháng       năm 

192019 

QUYẾT ĐỊNH                                                                                                       

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp 

đánh giá, 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” trên                     

địa bàn tỉnh Kon Tum trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng                  

đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định 46/2015/QĐ-UBND                   

ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 

6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của 

Bộ trưởng 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”; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số của luật Thi đua Khen thưởng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí bổ sung, phương 

pháp đánh giá, 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” trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban 

hành kèm theo Quyết định 46/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, cụ thể: 

1.  Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 4 như sau: 

“1. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn 

thành xuất sắc kế hoạch công tác hằng năm; 80% cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, hoặc đạt 

danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=08/2014/TT-BVHTTDL&match=True&area=2&lan=1&bday=24/9/2014&eday=24/9/2014
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=08/2014/TT-BVHTTDL&match=True&area=2&lan=1&bday=24/9/2014&eday=24/9/2014
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=42/2010/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=15/4/2010&eday=15/4/2010
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=42/2010/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=15/4/2010&eday=15/4/2010
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2. Tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể hằng năm được cấp trên công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ”.  

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 11 như sau: 

“1. Chỉ tặng Giấy chứng nhận cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa, không tặng tiền thưởng kèm theo. 

2. Thực hiện việc khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” theo quy định của Luật thi đua, Khen thưởng, cụ thể: 

Hàng năm, cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa, Thông tin cấp huyện lựa 

chọn, đề xuất tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa lần đầu để đề nghị Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện tặng Giấy khen; cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch cấp tỉnh tổng hợp danh sách cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được 

công nhận lại sau 05 năm (kể từ ngày công nhận lần đầu) để đề nghị Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.  

Tập thể được khen thưởng ngoài việc được tặng thưởng Bằng khen (Giấy 

khen) kèm theo hiện vật khen thưởng; còn được thưởng tiền theo quy định hiện 

hành.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng 10 năm 

2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; 

- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX1,4, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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