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Trà Cú, ngày 16 tháng 01 năm 2023 

 
 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã. 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới”; “Gia 
đình văn hóa, nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 
(đính kèm); 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SVHTT&DL-SNN&PTNT 
ngày 11/01/2023 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng dẫn liên ngành Quy định trình tự, thủ tục và hồ sơ 
xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” và “Ấp văn hóa; Ấp nông 

thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm). 

Để thống nhất trình tự, thủ tục và hồ sơ thực hiện theo quy định, Ban Chỉ 

đạo các Chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa huyện Trà Cú đề nghị Ban Chỉ đạo các xã thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa, nông thôn mới”: 

- Thời gian đăng ký: Các xã triển khai thực hiện trước ngày 25 tháng 01 
hàng năm; sau 03 ngày gửi bảng tổng hợp (đính kèm mẫu) về huyện theo dõi. 
Mẫu đăng ký áp dụng chung theo Mẫu số 01 Hướng dẫn liên ngành số 

01/HDLN-SVHTT&DL-SNN&PTNT ngày 11/01/2023 (không tách nội dung 
văn hóa riêng, nông thôn mới riêng). 

- Thời gian bình xét: Các xã thực hiện hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 
hàng năm; sau 05 ngày gửi Quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa, 

nông thôn mới” về huyện tổng hợp, theo dõi. Các biểu mẫu thực hiện áp dụng 
chung theo Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SVHTT&DL-SNN&PTNT 

ngày 11/01/2023. 

- Quy trình xét, thang điểm, cách chấm điểm: Thực hiện theo Hướng dẫn 

liên ngành số 01/HDLN-SVHTT&DL-SNN&PTNT ngày 11/01/2023. 
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- Các trường hợp không xét tặng danh hiệu: Thực hiện theo khoản 1 mục 

V phần A Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SVHTT&DL-SNN&PTNT ngày 
11/01/2023. Riêng nội dung 1.8 khoản 1 mục V phần A Hướng dẫn liên ngành 

số 01/HDLN-SVHTT&DL-SNN&PTNT ngày 11/01/2023, Ban Chỉ đạo huyện 
sẽ kiến nghị Sở ngành tỉnh liên quan xem xét hướng dẫn cụ thể, do nội dung này 

chưa rõ yêu cầu. 

- Thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Đối với danh hiệu “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới”: 

- Thời gian đăng ký: Các xã triển khai thực hiện trước ngày 25 tháng 01 
hàng năm; sau 03 ngày gửi bản đăng ký về huyện tổng hợp, theo dõi (01 bản 

gửi Phòng Văn hóa và Thông tin; 01 bản gửi Văn phòng Điều phối nông thôn 
mới huyện). Mẫu đăng ký áp dụng chung theo Mẫu số 02 Hướng dẫn liên 

ngành số 01/HDLN-SVHTT&DL-SNN&PTNT ngày 11/01/2023 (không tách 
riêng từng nội dung). 

- Thời gian bình xét, công nhận danh hiệu:  

+ Các xã hoàn thành hồ sơ chậm nhất đến ngày 30 tháng 11 hàng năm; 

+ Hồ sơ gửi về huyện tổng hợp chậm nhất đến ngày 05 tháng 12 hàng 
năm. Các biểu mẫu thực hiện áp dụng chung theo Hướng dẫn liên ngành số 

01/HDLN-SVHTT&DL-SNN&PTNT ngày 11/01/2023 (lập 02 tờ trình đề nghị 
riêng); phải kèm theo bảng tổng hợp chung các ấp trên địa bàn xã về kết quả 
đánh giá thực hiện tiêu chí ấp văn hóa, ấp nông thôn mới. 

+ Tổ thẩm định huyện tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thẩm định chậm 
nhất đến ngày 15 tháng 12 hàng năm; 

+ Căn cứ kết quả thẩm định Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, 
Phòng Văn hóa và Thông tin lập tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện quyết định công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới” trước 
ngày 20 tháng 12 hàng năm (quyết định công nhận “Ấp văn hóa” riêng; quyết 

định công nhận “Ấp nông thôn mới” riêng). 

- Quy trình xét, thang điểm, cách chấm điểm: Thực hiện theo Hướng dẫn 

liên ngành số 01/HDLN-SVHTT&DL-SNN&PTNT ngày 11/01/2023. 

- Các trường hợp không xét tặng danh hiệu: Thực hiện theo khoản 2 mục 

V phần A Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SVHTT&DL-SNN&PTNT ngày 
11/01/2023. Riêng nội dung 2.4, 2.5 khoản 2 mục V phần A Hướng dẫn liên 

ngành số 01/HDLN-SVHTT&DL-SNN&PTNT ngày 11/01/2023, Ban Chỉ đạo 
huyện sẽ kiến nghị Sở ngành tỉnh liên quan xem xét hướng dẫn cụ thể, do nội 
dung này chưa rõ yêu cầu. 

- Thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu: Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Đối với xét tặng giấy khen: 

- Tặng giấy khen “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” được công nhận 
danh hiệu gia đình văn hóa, nông thôn mới trong 03 năm liên tục; quy trình xét 
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tặng giấy khen thực hiện tại mục II phần B Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-

SVHTT&DL-SNN&PTNT ngày 11/01/2023. 

- Tặng giấy khen “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới”  được công nhận danh 

hiệu ấp văn hóa; ấp nông thôn mới trong 05 năm liên tục; quy trình xét tặng 
giấy khen thực hiện tại mục IV phần B Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-

SVHTT&DL-SNN&PTNT ngày 11/01/2023. 

Đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và Phong trào toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt theo 

tinh thần của Công văn; trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng 
mắc phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo huyện (qua Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin) để hướng dẫn cụ thể./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTHU, TT.HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Các ban ngành, đoàn thể huyện; 
- Lưu: BCĐ. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Huỳnh Văn Nghị 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ……………….. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

……………., ngày     tháng     năm 20… 

 
BẢNG TỔNG HỢP 

Số hộ đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu  
“Gia đình văn hóa, nông thôn mới” năm 20… trên địa bàn xã 

----- 
 

TT Tên ấp 

Tổng  

số hộ 

trên địa  

bàn xã  

(hộ) 

Trong đó:  

hộ Khmer 

(hộ) 

Số hộ đăng ký tham gia thi đua  

xây dựng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa, nông thôn mới” 

Số hộ không đăng ký 

Tổng số 

(hộ) 

Trong đó: 

hộ Khmer 

(hộ) 

Tỷ lệ % so 

tổng số hộ 

của ấp 

Tổng số 

(hộ) 

Trong đó: hộ 

đi làm ăn xa, 

không thường 

xuyên ở địa 

phương 
(hộ) 

1         

2         

3         

…         

 Tổng cộng        

 
 
Nơi nhận: 
- VPĐP NTM huyện (b/c); 
- Phòng VH&TT huyện (b/c); 
- Lưu: BCĐ. 

     

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
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