
 

 

UBND HUYỆN BẢO YÊN 

BCĐ PHONG TRÀO 

“TDĐKXDĐSVH&CTGĐ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-BCĐ Bảo Yên, ngày         tháng 12 năm 2021  
 

THÔNG BÁO 
Kết quả xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021  

 

Ngày 07/12/2021, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” và công tác gia đình huyện Bảo Yên tổ chức họp xét công 
nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Chủ 

tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào chủ trì cuộc họp; tham gia 
cuộc họp có 20/20 thành viên BCĐ phong trào huyện. 

Căn cứ các tiêu chuẩn quy định chi tiết tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 
ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 

02/12/2011, Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013, Thông tư số 
08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Ban Chỉ đạo Phong trào huyện đã đánh giá, bình xét các danh hiệu “Làng, bản, 

tổ dân phố văn hóa; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; Xã văn hóa nông 
thôn mới, thị trấn văn minh đô thị” và đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên 

quyết định công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN (Có biểu tổng hợp kết quả kèm theo)  

1. Danh hiệu “Gia đình Văn hóa”, “Làng, Bản, Tổ  dân phố văn hóa” 

* Danh hiệu "Gia đình văn hóa": 

- Đăng ký xây dựng danh hiệu GĐVH đầu năm 2021 là: 20.041hộ. 

- Kết quả xét: 17.187/20.175 hộ được công nhận GĐVH (đạt tỷ lệ 85,1% so 

với tổng số hộ), đạt 103,7% KH tỉnh giao, 100,1% KH huyện giao. Tỷ lệ hộ gia 
đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa của các xã, thị trấn đa số đều trên 70%, đặc 

biệt có xã Phúc Khánh có Bản Tặng Cà đạt tỷ lệ cao nhất 100%, xã đạt tỷ lệ thấp 
nhất là xã Tân Tiến (Nậm Rịa) đạt 34%; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về 
việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa. 

* Danh hiệu "Làng, Bản, Tổ dân phố văn hóa" (Khu dân cư văn hóa):  

- Đăng ký đầu năm: 207/209 khu dân cư. 

- Đề nghị của các xã, thị trấn: 193/209 khu dân cư (trong đó: có 178 làng, 
bản, 15 tổ dân phố). 

- BCĐ huyện xét đạt 183/209 khu dân cư (đạt tỷ lệ 87,5,3%); đạt 119,8% 
KH tỉnh giao, 109,7% KH huyện giao. Có 10 thôn, bản, tổ dân phố được Ban chỉ 

đạo cấp xã, thị trấn đề nghị lên nhưng BCĐ huyện xét không đạt, lý do: 

+ Bản Nậm Ngòa xã Tân Tiến: Có công dân không chấp hành lệnh khám 

quân sự. 
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+ Bản Lụ xã Xuân Hòa: Có vụ án đặc biệt nghiêm trọng (Hiếp dâm trẻ dưới 
16 tuổi). 

+ Bản Tắp 2 xã Bảo Hà: Có đảng viên tham gia đánh bạc. 

+ Bản Bông 4 xã Bảo Hà: Có công dân buôn bán ma túy. 

+ Bản Bùn 4 xã Bảo Hà: Có đảng viên chiếm dụng công quỹ của tập thể sử 
dụng trái mục đích. 

+ Bản 6 AB xã Kim Sơn: Có án rất nghiêm trọng  (Cố ý gây thương tích). 

+ Tổ dân phố 5B: Có vụ án buôn bán ma túy; Không khai báo tạm trú, tạm 
vắng để sảy ra vụ việc nghiêm trọng. 

+ Bản 4 xã Điện Quan: Có công dân đi từ vùng dịch về không thực hiện 
khai báo y tế bị xử phạt hành chính. 

+ Thôn 1 Vài Siêu xã Thượng Hà: Có vụ trọng án (Giết người). 

+ Bản Mai 3 xã Minh Tân: Có công dân tổ chức đánh bạc. 

2. Xét công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn 
đạt chuẩn văn minh đô thị” 

- Đăng ký đầu năm 2021: 11/17 xã, thị trấn. 

- Đề nghị BCĐ huyện xét: 11/17 xã, thị trấn. 

- BCĐ huyện xét đạt, cụ thể: 

+ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới gồm 10 xã: Việt Tiến, Lương Sơn, 

Minh Tân, Yên Sơn, Vĩnh Yên, Xuân Thượng, Cam Cọn, Nghĩa Đô, Tân 
Dương, Kim Sơn. 

+ Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 01 đơn vị: Thị trấn Phố Ràng. 

3. Xét công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

- Đăng ký đầu năm: 165/165 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

- Đề nghị xét: 165/165 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Xét đạt danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa: 143/165 cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp (Trong đó 136 cơ quan, đơn vị; 07 doanh nghiệp), 
đạt 86,6%. 

- Có 22 cơ quan, đơn vị, trường học BCĐ Phong trào huyện xét không đạt, 
lý do: 

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Phát triển Quỹ đất; UBND thị 
trấn Phố Ràng: Có cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật. 

+ Thanh tra huyện: Có cán bộ không cung cấp kịp thời văn bản, tài liệu 
theo yêu cầu của tổ chức kiểm tra bị xử lý kỷ luật. 
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+ Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền 
thông; UBND xã Bảo Hà; UBND xã Điện Quan; Trạm y tế xã Kim Sơn; Trạm y  

tế xã Xuân Thượng: Có cán bộ sinh con thứ 3. 

+ UBND xã Xuân Hòa: Có án hiếp dân trẻ em dưới 16 tuổi. 

+ UBND xã Thượng Hà: Có cán bộ sinh con thứ 3 và có án giết người. 

+ Trường MN Việt Tiến: Có cán bộ vi phạm nội quy, quy chế kỷ luật nội 

bộ cơ quan lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng (bị buộc thôi việc) 

+ Trường TH&THCS Cam Cọn: Có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ. 

+ Trường TH số 1 Vĩnh Yên; Trường THCS Phúc Khánh: Có cán bộ bị xử 

lý vi phạm hành chính (Thông chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và không 
khai báo y tế). 

- Trường TH số 1 Xuân Hòa; Trường THCS số 1 xã Bảo Hà; Trường 
THCS xã Minh Tân; Trường THCS số 1 Thượng Hà; Trường THCS xã Nghĩa 

Đô: Có cán bộ giáo viên sinh con thứ 3 và Trường MN số 1 Xuân Hòa có giáo 
viên bị kỷ luật cảnh cáo (tính cho năm học 2020-2021). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Việc triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSV” năm 2021, được cấp 
ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và Ban chỉ đạo các cấp phối hợp đồng 

bộ, chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện; đặc biệt, Nhân dân các dân tộc 
trong huyện hưởng ứng tham gia xây dựng các tiêu chuẩn văn hóa, nếp sống văn 
minh theo quy định. Chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao; tiêu chí 

xét công nhận đạt các danh hiệu văn hóa được bổ sung kịp thời, phù hợp thực 
tiễn. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã duy trì tốt việc gắn kết 

thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa với các phong trào thi đua yêu 
nước khác; tạo nên sự chuyển biến nhận thức sâu sắc của các tầng lớp Nhân dân 

đối với tầm quan trọng của phong trào trong đời sống văn hóa. 

Văn phòng thường trực BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH&CTGĐ" 

huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho BCĐ huyện, bám sát các văn bản 
chỉ đạo của cấp trên chủ động triển khai, hướng dẫn thực hiện tại cơ sở. 

Công tác bình xét, công nhận đã từng bước đảm bảo đúng trình tự, công 
khai, minh bạch; việc tổng hợp báo cáo, lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền xét 

công nhận có sự cải tiến tích cực, đúng quy trình thủ tục yêu cầu. 

2. Một số hạn chế. 

- Một số thành viên BCĐ huyện còn chưa quan tâm sâu sát đến địa phương 
được phân công phụ trách, chưa thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt và chỉ đạo 
kịp thời. 

- Thành viên Ban chỉ đạo phong trào một số xã, công chức chuyên môn 
thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp còn chậm; chưa nghiên cứu đầy đủ các 
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văn bản quy định đối với tiêu chuẩn công nhận và đề nghị xét công nhận các 
danh hiệu văn hóa. 

- Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tự chấm điểm chưa sát 
với tình hình cụ thể tại đơn vị mình, chưa xem xét các yếu tố điểm trừ theo từng 

tiêu chuẩn, tiêu chí quy định.Một số cơ quan, đơn vị cần rút kinh nghiệm trong 
việc chấm điểm chưa chính xác đối với từng tiêu chí, cá biệt có cơ quan đơn vị, 

doanh nghiệp chấm điểm đạt tối đa 100 điểm. Một số cơ quan, đơn vị và doanh 
nghiệp chậm nộp các khoản quỹ xã hội theo quy định. 

3. Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH&CTGĐ" huyện đề nghị: 

- UBND, BCĐ phong trào các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển 
khai thực hiện phong trào để phong trào ngày càng phát rộng khắp, đi vào chiều 

sâu; kịp thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn 
trong công tác bình xét, lập hồ sơ đề nghị xét công nhận đúng quy định.  

- Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp quan tâm trong việc chỉ đạo bộ phận 
chuyên môn trong việc lập hồ sơ đề nghị xét công nhận; rút kinh nghiệm trong 

việc rà soát, đánh giá và chấm điểm sát với tình hình thực tế thực hiện tại đơn vị 
theo các nội dung tiêu chí theo hướng dẫn. 

- Các thành viên BCĐ huyện căn cứ phân công phụ trách các xã, thị trấn, 
tích cực chỉ đạo, hướng dẫn BCĐ các xã, thị trấn thực hiện phong trào ngay từ 

đầu năm; tổng hợp các nội dung theo chức năng nhiệm vụ phục vụ họp bình xét 
hàng năm, như (tổng hợp việc đóng các loại quỹ do các cấp, ngành phát động; 
tình hình khen thưởng, kỷ luật; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực 

hiện nếp sống văn hóa công sở, cơ quan...). 

- Cơ quan Thường trực BCĐ huyện cần chủ động tham mưu hướng dẫn các 

cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, địa phương triển khai thực hiện phong trào kịp 
thời; tổng hợp đánh giá sơ bộ việc thực hiện các tiêu chí trước trước khi trình 

BCĐ họp xét. 

Trên đây là thông báo kết quả xét công nhận các danh hiệu văn hóa năm 

2021 của Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH&CTGĐ" huyện, đề nghị 
Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định công nhận./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 
- TT. HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trong huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PVHTT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                                                             

Nguyễn Anh Dũng 
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