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HƯỚNG DẪN 

Khen thưởng Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”   

 
 

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; Hướng dẫn số 1710/HD-BTĐKT ngày 08/7/2020 của Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương về hướng dẫn khen thưởng tổng kết Phong trào 

TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2020.  

Nhằm khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, hộ gia đình có thành 

tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” (sau đây gọi tắt là Phong trào) hằng năm. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình tỉnh (sau đây gọi tắt là 

Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh) hướng dẫn công tác khen thưởng Phong trào trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:  

I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng khen thưởng 

Các tập thể, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong 

trào, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

a) Tập thể:  

- Thôn, tổ dân phố; 

- Xã, phường, thị trấn (cấp xã); 

- Cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện, thành phố; 

- Huyện, thành phố (cấp huyện); 

- Sở, ban, ngành và các tổ chức cấp tỉnh (cơ quan, đơn vị cấp tỉnh); 

b) Hộ gia đình. 

2. Hình thức khen thưởng 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Tập thể: 

a) Thôn, tổ dân phố:  
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Có ít nhất 09 năm liên tục trở lên được công nhận là “Thôn văn hóa”, “Tổ 

dân phố văn hóa”; là đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phát triển kinh tế - văn hóa - 

xã hội và xóa đói giảm nghèo; có mô hình điển hình, cách làm hay trong thực hiện 

các nội dung Phong trào được cấp có thẩm quyền công nhận; đã có 01 lần trở lên 

được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích trong 

thực hiện Phong trào. 

b) Xã, phường, thị trấn:  

Có ít nhất 80% số thôn, tổ dân phố được công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ 

dân phố văn hóa” là một trong những đơn vị xuất sắc tiêu biểu nhất trong phát triển 

kinh tế - văn hóa - xã hội và xóa đói giảm nghèo; đã có 01 lần trở lên được tặng 

Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích trong thực hiện 

Phong trào. 

c) Cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện, thành phố:  

Lựa chọn không quá 10% trong số các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh 

nghiệp có 09 năm liên tục trở lên được công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn 

văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; đã có 

01 lần trở lên được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

thành tích trong thực hiện Phong trào. 

d) Huyện, thành phố: 

Hằng năm có từ 50% trở lên số xã, phường, thị trấn được Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện Phong trào. 

đ) Sở, ban, ngành và các tổ chức cấp tỉnh:  

Lựa chọn không quá 10% trong số các cơ quan, đơn vị có 09 năm liên tục 

trở lên được công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa”. 

3.2. Hộ gia đình:  

Mỗi xã, phường, thị trấn lựa chọn 01 gia đình tiêu biểu có 10 năm liên tục trở 

lên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa; đã có 01 lần trở lên được tặng 

Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích trong thực hiện 

Phong trào; có đời sống kinh tế phát triển, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính 

đáng; tương trợ giúp đỡ cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. 

II. TRÁCH NHIỆM TRÌNH KHEN THƯỞNG, HỒ SƠ KHEN 

THƯỞNG 

1. Trách nhiệm cơ quan trình khen thưởng 

- Huyện, thành phố: Chủ trì lựa chọn các tập thể, hộ gia đình trên địa bàn gửi 

hồ sơ đề nghị khen thưởng đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để báo cáo Ban 

Chỉ đạo Phong trào tỉnh. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Chủ trì lựa chọn các tập thể là sở, ban, ngành và các tổ chức cấp tỉnh; 
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+ Rà soát, tổng hợp hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của huyện, thành phố và 

sở, ban, ngành, các tổ chức cấp tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh. 

- Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có 

liên quan thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định tặng Bằng khen. 

2. Hồ sơ 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng cho các tập thể, hộ gia đình của cấp trình khen. 

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cấp 

trình khen. 

- Báo cáo thành tích của các tập thể, hộ gia được đề nghị khen thưởng theo 

quy định tại Mẫu 07, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (Báo cáo thành tích theo đợt 

thi đua hoặc theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân). 

3. Thời gian 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh chậm nhất ngày 30/11 hằng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các huyện, thành phố căn cứ kết quả tổ chức thực hiện Phong trào của các 

tập thể, hộ gia đình thực hiện xét khen thưởng theo thẩm quyền (Giấy khen) và đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.  

2. Cơ quan (người) làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách 

nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, tham mưu với 

cấp có thẩm quyền xét, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định. 

3. Hướng dẫn này thay thế các nội dung liên quan đến tặng Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Hướng dẫn số 892/HD-BCĐ ngày 01/9/2015 và Hướng dẫn số 

478/HD-BCĐ ngày 14/2/2019 của Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh. 

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”. Trong quá trình triển khai thực hiện, có phát sinh vướng 

mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phản ánh về Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh) để kịp 

thời báo cáo Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Thành viên BCĐ Phong trào tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức CTXH tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, KGVX. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Ánh Dương 
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