
QUYẾT ĐỊNH
Công nhận các danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, 

“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa” năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ 
quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng 
văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và 
công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

Căn cứ Hướng dẫn số 10/HD-BCĐ ngày 22/02/2016 của Ban Chỉ đạo 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Quảng Nam 
về việc thực hiện 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”;

Theo đề nghị xét tặng và công nhận các danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Khu 
phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đại Lộc tại Tờ trình số      
01/TTr-BCĐ ngày 22/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 
- Công nhận 12 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 

năm 2022 (có danh sách kèm theo).
- Công nhận 103 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Khu phố 

văn hóa” năm 2022 (có danh sách kèm theo).
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- Công nhận 119 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan 
đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn 
hóa” năm 2022 (có danh sách kèm theo).

- Công nhận (lần đầu) 01 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp đạt 
chuẩn văn hóa” 02 năm liền (2021-2022) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp, địa phương liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Lưu: VT, LT.
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