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V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệm đạt 

chuẩn văn hóa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Đức Thọ, ngày 18 tháng 5 năm 2020              

 

 
 

      

               Kính gửi:    

                  - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

                  - Liên đoàn Lao động huyện. 

. 
  

Để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy danh hiệu Cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt kết quả tốt và theo đúng quy trình 

của thủ tục hành chính được quy định theo Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 

15/11/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội 

bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch áp dụng tại UBND cấp huyện trên điạ bàn tỉnh Hà Tĩnh. UBND huyện yêu 

cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đề nghị Liên đoàn Lao động 

huyện chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Đối với các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp 

1.2. Các CQ, ĐV, DN đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa 
- Căn cứ vào các Tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư số 

08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành 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”; 

xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm 

giữ vững và phát huy danh hiệu đã được công nhận. 

-  Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, giám sát cán bộ, công nhân viên chức 

và người lao động có ý thức hơn trong việc giữ vệ sinh chung, định kỳ vệ sinh 

khuôn viên sạch - đẹp; quy định khu vực hút thuốc lá trong công sở, cấm tuyệt đối 

tình trạng vứt tàn thuốc bừa bãi; sắp xếp phòng, cơ sở vật chất, tài liệu làm việc 

gọn gàng; quán triệt việc đeo thẻ công chức, chấp hành giờ giấc làm việc… (theo 

quyết định 52 của UBND tỉnh); niêm yết các bảng biểu quy định, biển chỉ dẫn, kẻ 

vạch và thực hiện đỗ xe ô tô cho cán bộ và khách đến giao dịch (đối với CQ, ĐV, 

DN chưa thực hiện); tổ chức phân loại rác và xây dựng mô hình xử lý rác tại CQ, 

ĐV, DN để giảm thiểu lượng rác về bãi tập kết của huyện. 

- Đồng thời hoàn thiện hồ sơ công nhận lại (khi đến thời hạn 5 năm kể từ sau 

khi có quyết định công nhận lần đầu) nộp tại Trung tâm Hành chính công của huyện 

để giải quyết theo quy trình Thủ tục hành chính (được quy định tại quyết định số 

3698/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh). 

1.2. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký xây dựng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2019-2020 (gồm có 24 

cơ quan, đơn vị - có danh sách kèm theo): 



Bám sát vào các Tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư số 

08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành 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”; 

xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung cao cho việc thực hiện các tiêu chí gắn với 

triển khai thực hiện Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh để được 

kiểm tra, công nhận cuối năm 2020 đảm bảo chất lượng. Đồng thời hoàn thiện hồ 

sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công của huyện để giải quyết theo quy trình Thủ 

tục hành chính (được quy định tại Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 

15/11/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) vào quý IV năm 2020.  

1.3. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa đăng ký xây dựng 

danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

- Tổ chức tự rà soát, đánh giá mức độ đạt được của đơn vị mình so với các 

tiêu chuẩn theo quy định tại tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư số 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 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 bản 

đăng ký xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (theo mẫu gửi 

kèm) về huyện (qua phòng VH-TT và Liên đoàn Lao Động huyện). 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhằm đủ điều kiện 

để đề nghị huyện kiểm tra, xét công nhận; Khi hết hạn thực hiện 02 (hai) năm kể từ 

thời gian đăng ký công nhận lần đầu hoàn thiện hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính 

công của huyện để giải quyết theo quy trình Thủ tục hành chính (được quy định tại 

Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh).  

2. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Công đoàn cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện Thông tư 08 và Quyết định số 20/2019 

của UBND Tỉnh vào ban hành và thực hiện Quy chế xây dựng Cơ quan/đơn 

vị/doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên 

truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia xây dựng “Cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn. 

- Đưa nội dung thực hiện xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa vào tiêu chí thi đua, đánh giá hàng năm. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ về UBND huyện (qua 

Phòng Văn hóa - Thông tin, trực tiếp đ/c Thái Thị Vân Anh sđt:0944850587) để được 

hướng dẫn./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên (Thực hiện); 

- Chủ tịch, các PCT  UBND huyện (B/c); 

- Các Đ/c thành viên BCĐ Huyện; 

- Trực HĐTĐKT huyện; 

- Lưu: TTr.BCĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Trần Hoài Đức 



Mẫu đăng ký (dùng cho các CQ, ĐV, DN chưa đăng ký) 

 
CƠ QUAN (ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP) 

……………………………………………. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Đức Thọ, ngày……tháng…….năm 20… 

 
BẢN ĐĂNG KÝ 

XÂY DỰNG “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA” 

GIAI ĐOẠN 20… - 20… 

             

                    Kính gửi: 

                                  - Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” 

                                  - Liên đoàn Lao động huyện 

 

            Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: ……………………………………… 

            Địa chỉ: ……………………………………………………………............ 

             Số điện thoại: …………………….số Fax: …..………..Email: …………. 

 

Căn cứ hướng dẫn số: 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015 của Bộ 

VHTTDL và Tổng LĐLĐVH về việc triển khai thực hiện một số nội dung của 

Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ VHTT&DL 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 các công văn, hướng 

dẫn của Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện và Liên đoàn Lao động 

huyện. 

Sau khi nghiên cứu các nội dung tiêu chuẩn xây dựng “Cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, tập thể CBCNVC cơ quan (đơn vị, doanh 

nghiệp)…………………………………..……….. đăng ký xây dựng đạtdanh hiệu 

“ Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, giai đoạn 20… -  20… 

 
TM. BCH CÔNG ĐOÀN 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

………………………… 

TM. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

THỦ TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

…………………………. 

 

 
 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2019-2020 

 

TT ĐƠN VỊ Địa chỉ GHI CHÚ 

1 ĐV Trường Mầm non Tùng Ảnh Xã Tùng Ảnh  

2 ĐV Trường Mầm non Đức Đồng Xã Đức Đồng  

3 ĐV Trường Mầm non Bùi Xá Xã Bùi La Nhân  

4 ĐV Trường Mầm non Trường Sơn Xã Trường Sơn  

5 ĐV Trường Mầm non Đức Long Xã Tân Nhân  

6 ĐV Trường Mầm non Đức Yên Thị Trấn  

7 ĐV Trường Mầm non Đức Thủy Xã Lâm Trung Thủy  

8 ĐV Trường Mầm non Đức Thanh Xã Thanh Bình Thịnh  

9 ĐV Trường Mầm non Tân Hương Xã Tân Hương  

10 ĐV Trường Mầm non La Nhân Xã Bùi La Nhân  

11 ĐV Trường Mầm non Đức Lập Xã Tân Nhân  

12 ĐV Trường Tiểu học Quang Vĩnh Xã Quang Vĩnh  

13 ĐV Trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều Xã Bùi La Nhân  

14 ĐV Trường Tiểu học Trung Lễ Xã Lâm Trung Thủy  

15 ĐV Trường Tiểu học Đức Thanh Xã Thanh Bình Thịnh  

16 ĐV Trường Tiểu học Thị Trấn Thị Trấn  

17 ĐV Trường Tiểu học Nguyễn Trãi  Xã Bùi La Nhân  

18 ĐV Trường Tiểu học Tùng Châu Xã Tùng Châu  

19 ĐV Trường Tiểu học Đức An Xã An Dũng  

20 Cơ quan Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQ 

xã  Yên Hồ 

Xã Yên Hồ  

21 Cơ quan Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQ 

xã  Liên Minh 

Xã Liên Minh  

22 ĐV Trung tâm GDTX&HNDN Tùng Ảnh  

23 ĐV Trung  tâm ƯDKHKT&BVCTVN 

huyện 

Thị trấn Đã kiểm tra 2019 

nhưng ko đủ điều 

kiện công nhận 

24 ĐV Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thị trấn Đã kiểm tra 2019 

nhưng ko đủ điều 

kiện công nhận 
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