ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THỐNG NHẤT
BCĐ “TDĐKXDĐSVH”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Thống Nhất, ngày 06 tháng 9 năm 2016

Số: 01/CV-UBND
V/v triển khai bình xét khu dân cư, gia
đình văn hóa năm 2016.

Kính gửi:
- Thành viênBan chỉ đạo ;
- Ban vận động 12 Khu dân cư;
- Ban công tác Mặt trận 12 thôn.
Để đảm bảo việc tổ chức bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn
hóa” năm 2016 đạt chất lượng và đúng thời gian quy định trong kế hoạch số 02/KH MTTTQ ngày 18/01/2016, kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của BTT Ủy ban MTTQ huyện Bù Đăng;
kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 18/2/2016, kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống vă n hóa ở khu dân cư” của Ban chỉ đạo Cuộc vận động xã
Thống Nhất . Ban thường trực Ủy ban MTTQVN xã tổ chức triển khai thực hiện tốt một
số nội dung sau:
1. Hướng dẫn Ban vận động các Khu dân cư bình xét danh hiệu “Gia đình văn
hóa”, “Khu dân cư văn hóa” năm 2016. Thời gian triển khai, quy trình bình xét, đề nghị
công nhận khu dân cư và gia đình văn hóa cụ thể như sau:
a. Đối với gia đình văn hóa.
Từ ngày 05/9 – 18/9/2016: Các hộ tự chấm điểm .
b. Đối với khu dân cư.
- Từ ngày 20/9 – 30/9/2016: Các ban vận động Khu dân cư tự bình xét khu dân cư,
đề nghị Ban chỉ đạo xã công nhận “Gia đình văn hóa” và xét đề nghị công nhận, công
nhận lại “Khu dân cư văn hóa”.
- Từ ngày 01/10 – 9/10/2016: Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” xã kiểm tra, đánh giá công nhận “Gia đình văn hóa ”và xét hoàn
chỉnh hồ sơ đề nghị huyện công nhận, công nhận lại “Khu dân cư văn hóa”.
- Từ ngày 10/10 – 20/10/2016: Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá việc bình xét và hồ sơ đề
nghị công nhận “Khu dân cư văn hóa”đối với các xã, thị trấn.
2.Trên cơ sở các tiêu chí thực hiện gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tại h ướng
dẫn số 34/HD-BCĐ ngày 12/3/2012 của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” tỉnh, đầu năm các khu đân cư đã đăng ký thực hiện, Ban thường trực
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UB MTTQVN xã đề nghị Ban vận động các Khu dân cư bình xét đúngquy trình và đảm
bảo các tiêu chuẩn quy định.
3. Ban thường trực UB MTTQVN xã phối hợp với công an cùng cấp chỉ đạo và
hướng dẫn các khu dân cư tổ chức bình xét lồng ghép 02 danh hiệu “Khu dân cư văn
hóa” và Khu dân cư “An toàn về an ninh trật tự”. Khi bình xét khu dân cư văn hóa, tiêu
chuẩn khu dân cư đạt khu dân cư “An toàn về an ninh trật tự” là một tiêu chí quan trọng
để bình xét khu dân cư đạt “Khu dân cư văn hóa”.
Trên đây là một số nội dung về việc triển khai bình xét khu dân cư văn hóa, gia
đình văn hóa năm 2016. Nhận được công văn này, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo,
Ban vận động 12 khu dân cư triển khai thực hiện. /.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BTT Uỷ ban MTTQVN xã;
- Lưu.
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