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                   Kính gửi: Thành viên Hội đồng đánh giá các danh hiệu văn hóa năm 2020. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoan kết xây dựng đời 

sống văn hóa” huyện Bắc Yên năm 2020 ; 

Căn cứ văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu bản, tiểu khu văn hóa của các xã, 
thị trấn và kết quả tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa năm 2020. 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Cơ quan thường trực của phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bắc Yên kính đề nghị thành viên của 

Hội đồng đánh giá các danh hiệu văn hóa huyện Bắc Yên năm 2019 -2020 xem xét 
cho ý kiến các nội dung sau: 

1. Cho ý kiến đánh giá đối với 72 bản, tiểu khu của các xã trên địa bàn huyện  

đề nghị UBND huyện công nhận đạt chuẩn danh hiệu bản, tiểu khu văn hóa năm 
2020 (có danh sách tên các bản, tiểu khu đề nghị xét công nhận và Hướng dẫn số 

964/HD-SVHTT&DL ngày 03/5/2019 của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực 
hiện Nghị định sô 122/2018/NĐ -CP ngày 17/9/2018 gửi kèm theo). 

2. Cho ý kiến đánh giá đối với 122 đơn vị có đăng ký “cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiêp” đạt chuẩn văn hóa năm 2020 (có danh sách tên các đơn vị và Thông tư số 
08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của 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” gửi  kèm theo). 

3. Các ý kiến sẽ được thảo luận tại phiên họp nhanh của Hội đồng đánh giá 

các danh hiệu văn hóa năm 2020 (Dự kiến tổ chức cuộc họp trước ngày 
25/11/2020). 

Phòng Văn hóa và Thông tin trân trọng đề nghị thành viên của Hội đồng 

đánh giá các danh hiệu văn hóa huyện Bắc Yên năm 2019-2020 quan tâm, xem xét 
cho ý kiến để kịp thời tổng hợp trình UBND huyện xem xét và ban hành Quyết định 

công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Bình 
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