UBND THÀNH PHỐ CAO BẰNG
BAN CHỈ ĐẠO "TDĐKXDĐSVH"

Số: 217 /TB-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Cao Bằng, ngày 19 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Tiêu chí bình xét, công nhận các danh hiệu văn hoá
trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thực hiện
đạt chuẩn văn hóa;
- Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa" các phường, xã thuộc thành phố Cao Bằng.
Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện công
nhận, phương pháp đánh giá "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn
hóa", "doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu
chuẩn, điều kiện công nhận, phương pháp đánh giá "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa",
"Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Cao
Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm
2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Để việc tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa đảm bảo khách quan, minh
bạch, đúng quy định. Chủ động triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về việc 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”;
Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
(TDĐKXDĐSVH) thành phố Cao Bằng thông báo ban hành Bộ tiêu chí bình xét,
công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn Thành phố như sau:
I. MỤC ĐÍCH

1. Cập nhật các quy định đã điều chỉnh, bổ sung của Trung ương, của tỉnh làm
cơ sở để các địa phương, đơn vị có căn cứ tổ chức thực hiện..
2. Xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng cơ quan, đơn vị; cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố Cao Bằng với
phong trào "TDĐKXDĐSVH" trên địa bàn Thành phố.
II. THỜI GIAN ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ

Trong năm 2019 (Có sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn của tỉnh)
1

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN NHẬN THÔNG BÁO

1. Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" cấp phƣờng, xã thuộc thành
phố Cao Bằng
- Phổ biến Bộ tiêu chí bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa đến toàn thể
các thành viên Ban chỉ đạo; đến từng cán bộ, công chức chuyên trách, bán chuyên
trách. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo trong triển khai
Bộ tiêu chí tại địa phương.
- Chỉ đạo các xóm, tổ dân phố họp toàn dân để phổ biến rộng rãi Bộ tiêu chí
đến các hộ gia đình. Chú ý phổ biến những điểm mới quy định cụ thể trong Bộ tiêu
chí bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố (Cơ quan Thường trực Ban chỉ
đạo)
- Có trách nhiệm giải đáp thắc mắc của các địa phương liên quan đến triển khai
Bộ tiêu chí bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa.
- Đăng ký việc triển khai bộ tiêu chí tại Hội nghị thông tin thời sự thường kỳ
tháng 6 năm 2019.
- Tham mưu triển khai bộ tiêu chí đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên
địa bàn thành phố Cao Bằng đăng ký đạt chuẩn văn hóa.
3. Đài Truyền thanh - Thanh truyền hình thành phố Cao Bằng
- Thông báo và phổ biến Bộ tiêu chí bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa
trên chương trình truyền thanh Thành phố.
- Đăng tải Bộ tiêu chí bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trên trang
thông tin điện tử của thành phố Cao Bằng.
Trên đây là nội dung thông báo Bộ tiêu chí bình xét, công nhận các danh hiệu
văn hóa của Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thành phố Cao Bằng, thay
thế Thông báo số 856/TB-BCĐ ngày 13/9/2018 của Ban Chỉ đạo phong trào
"TDĐKXDĐSVH" thành phố Cao Bằng. Đề nghị Ban chỉ đạo phong trào
"TDĐKXDĐSVH" các phường, xã và các cơ quan đơn vị có liên quan nghiêm túc
triển khai thực hiện.
Mọi thông tin cần trao đổi, liên hệ phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Cao
Bằng - ĐT: 0206.3853.333 hoặc ông Ngô Quang Tú, Trưởng phòng Văn hóa và
Thông tin Thành phố - ĐT: 0918.428.666./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Thường trực UBND Thành phồ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố;
- Trang Thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, VHTT.

TRƢỞNG BAN
Ký bởi: Lâm Đức Xuân
Email: xuanld@caobang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng
Chức vụ: Phó chủ tịch
Thời gian ký: 10/06/2019 17:13:24

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Lâm Đức Xuân
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Phụ lục 1
TIÊU CHÍ
BÌNH XÉT DANH HIỆU "GIA ĐÌNH VĂN HÓA"

(Ban hành kèm theo Thông báo số:
/TB-BCĐ ngày tháng 5 năm 2019
của Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thành phố Cao Bằng)
I. Đủ điều kiện xét công nhận:
1. Tự nguyện đăng ký thi đua, nộp bản tự đánh giá đúng thời gian quy định.
2. Có hộ khẩu đăng ký thường trú (Không xét đối với hộ đăng ký tạm trú dưới
01 năm).
3. Hộ có đăng ký tạm trú trên 01 năm và cư trú thường xuyên tại nơi tạm trú
(Chỉ xét kết quả đạt danh hiệu văn hóa, không cấp giấy chứng nhận; UBND xã,
phường có trách nhiệm gửi kết quả bình xét đạt hay không đạt danh hiệu văn hóa về
hộ khẩu thường trú của hộ gia đình đó).
4. Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham
dự; Các gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên
thành viên dự họp đồng ý.
5. Tổng điểm đạt từ 60/100 điểm trở lên.
Lƣu ý: Tiêu chuẩn của danh hiệu Gia đình văn hóa (Điều 6, NĐ 122/2018/NĐCP) có 3 tiêu chuẩn; Tuy nhiên để đạt được danh hiệu Gia đình văn hóa tổng điểm
của mỗi tiêu chuẩn quy định tại Điều 6, Nghị định 122/2018/NĐ-CP không dưới 50%
số điểm tối đa. Ví dụ:
- Tiêu chuẩn 1: tối đa 40 điểm (tổng các tiêu chí chấm không dưới 20 điểm).
- Tiêu chuẩn 2: tối đa 30 điểm (tổng các tiêu chí chấm không dưới 15 điểm).
- Tiêu chuẩn 3: tối đa 30 điểm (tổng các tiêu chí chấm không dưới 15 điểm).
II. Tiêu chuẩn của danh hiệu Gia đình văn hóa:
Tiêu chuẩn

1. Gƣơng mẫu chấp
hành chủ trƣơng,
chính sách của Đảng;
pháp luật của Nhà
nƣớc; tích cực tham
gia các phong trào thi
đua của địa phƣơng
nơi cƣ trú, gồm:
(40 điểm)

Tiêu chí
Điểm
a) Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của
5
pháp luật; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập.
b) Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng.
5
c) Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của
5
đất nước theo quy định.
d) Có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn
5
nghệ ở nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao.
đ) Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
3
và lễ hội theo quy định.
e) Tham gia bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng
3
cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.
g) Giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ,
3
đúng nơi quy định.
h) Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền
3
ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở
nơi cư trú.

3

2. Gia đình hòa thuận,
hạnh phúc, tiến bộ;
tƣơng trợ giúp đỡ mọi
ngƣời
trong
cộng
đồng, gồm:
(30 điểm)

3. Tổ chức lao động,
sản xuất, kinh doanh,
công tác, học tập đạt
năng suất, chất lƣợng
và hiệu quả, gồm:
(30 điểm)

i) Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực
phẩm, phòng chống dịch bệnh.
k) Không vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ.
l) Không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
như: Lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông
không đúng quy định.
a) Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được
quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng.
b) Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình
đẳng, hòa thuận, thủy chung.
c) Thực hiện tốt chính sách dân số; thực hiện bình đẳng giới.
d) Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và
được chăm sóc sức khỏe.
đ) Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn
minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã
hội.
e) Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó
khăn, hoạn nạn.
a) Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập
chính đáng.
b) Tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế,
văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức.
c) Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn
định.
d) Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường.
đ) Sử dụng nước sạch.
e) Có công trình phụ hợp vệ sinh.
g) Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp
cận thông tin kinh tế, văn hóa - xã hội.

3
3
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
2

II. Các trƣờng hợp không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa trong năm
khi có thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trƣờng hợp sau:
1. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp xử lý hành
chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.
2. Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế.
3. Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; phòng cháy, chữa
cháy và bảo vệ môi trường.
4. Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống.
5. Có bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính.
6. Mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc
đánh bạc.
7. Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.
4

Phụ lục 2
TIÊU CHÍ
BÌNH XÉT DANH HIỆU "XÓM, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA"
(Ban hành kèm theo Thông báo số:
/TB-BCĐ ngày
tháng 5 năm 2019
của Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thành phố Cao Bằng)
1. Đủ điều kiện xét công nhận
1. Tự nguyện đăng ký thi đua, nộp bản tự đánh giá đúng thời gian quy định.
2. Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham
dự; Xóm, tổ dân phố được đề nghị tặng danh hiệu văn hóa khi có từ 60% trở lên
thành viên dự họp đồng ý.
3. Tổng điểm đạt từ 60/100 điểm trở lên.
Lưu ý : Tiêu chuẩn của danh hiệu Xóm, Tổ dân phố văn hóa (Điều 6, NĐ
122/2018/NĐ-CP) có 5 tiêu chuẩn; Tuy nhiên để đạt được danh hiệu Xóm, Tổ dân
phố văn hóa tổng điểm của mỗi tiêu chuẩn quy định tại Điều 12, Nghị định
122/2018/NĐ-CP không dưới 50% số điểm tối đa. Ví dụ:
- Tiêu chuẩn 1: tối đa 20 điểm (tổng các tiêu chí chấm không dưới 10 điểm)
- Tiêu chuẩn 2: tối đa 20 điểm (tổng các tiêu chí chấm không dưới 10 điểm)
- Tiêu chuẩn 3: tối đa 20 điểm (tổng các tiêu chí chấm không dưới 10 điểm)
- Tiêu chuẩn 3: tối đa 30 điểm (tổng các tiêu chí chấm không dưới 15 điểm)
- Tiêu chuẩn 3: tối đa 20 điểm (tổng các tiêu chí chấm không dưới 5 điểm)
II. Tiêu chuẩn của Khu dân cƣ văn hóa
Tiêu chuẩn

1. Đời sống kinh
tế ổn định và
từng bƣớc phát
triển, gồm:
(20 điểm)

2. Đời sống văn
hóa, tinh thần
lành
mạnh,
phong phú, gồm:
(20 điểm)

Tiêu chí
Điểm
5
a) Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định.
b) Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của
5
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là mức bình
quân chung).
c) Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân
3
chung.
d) Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố cao hơn mức bình quân
3
chung, không có nhà ở dột nát.
đ) Hệ thống giao thông chính được cứng hóa, đảm bảo đi lại
2
thuận tiện.
e) Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về ứng
2
dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật; phát triển ngành nghề
truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế.
a) Có nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu
5
dân cư.
b) Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ
5
cập giáo dục trung học cơ sở trở lên.
c) Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui
5
chơi, giải trí lành mạnh; có điểm đọc sách phục vụ cộng đồng;

5

3. Môi trƣờng
cảnh quan sạch
đẹp, gồm:
(20 điểm)

4. Chấp hành tốt
chủ
trƣơng,
chính sách của
Đảng, pháp luật
của Nhà nƣớc,
gồm:
(30 điểm)

5. Có tinh thần
đoàn kết, tƣơng
trợ, giúp đỡ lẫn
nhau trong cộng
đồng, gồm:
(10 điểm)

thực hiện tốt công tác hòa giải.
d) Bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao
dân gian truyền thống của địa phương.
đ) Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được giữ
gìn, bảo vệ.
a) Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường.
b) Có hệ thống cấp, thoát nước.
c) Nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp quy hoạch
của địa phương;
d) Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ
gìn sạch sẽ.
đ) Có địa điểm bố trí vị trí quảng cáo rao vặt.
e) Có điểm thu gom rác thải.
g) Có hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về
bảo vệ môi trường.
h) Tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách
dân số.
b) Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân
dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan nhà nước; các tổ chức
tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả.
c) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần từng năm; trẻ em
được tiêm chủng đầy đủ.
d) Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
đ) Đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.
e) Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt
nhiệm vụ.
a) Thực hiện chính sách của Nhà nước về các hoạt động nhân
đạo, từ thiện và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Cuộc vận động vì người
nghèo” và các cuộc vận động khác.
b) Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công,
người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn
cảnh khó khăn.
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III. Không đủ điều kiện xét Khu dân cƣ Văn hóa khi vi phạm một trong
các trƣờng hợp sau:
1. Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.
2. Có điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm.
3. Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.
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Phụ lục 3
TIÊU CHÍ
BÌNH XÉT "CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA"

(Ban hành kèm theo Thông báo số:
/TB-BCĐ ngày
tháng 5 năm 2019
của Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thành phố Cao Bằng)
1. Đủ điều kiện xét công nhận
- Đăng ký thi đua đúng thời gian quy định.
- Nộp thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận đúng thời gian quy định.
- Duy trì thường xuyên phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.
- Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính.
- Trụ sở có cảnh quan, môi trường sạch, thông thoáng; phòng làm việc gọn
gàng, ngăn nắp.
- Đạt tiêu chuẩn "Cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự".
- 70 % trở lên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu
"Lao động tiên tiến"; 70 % trở lên cán bộ, chiến sỹ đạt danh hiệu "Chiến sỹ tiên tiến"
đối với lực lượng vũ trang.
- Tổng điểm đạt từ 85/100 điểm trở lên, không có tiêu chí chấm điểm 0
(không).
2. Không đủ điều kiện xét trong các trƣờng hợp sau:
- Có tiêu chí chấm điểm 0 (không).
- Nợ đọng thuế, bảo hiểm xã hội
- Có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật từ hình
thức cảnh cáo trở lên.
- Có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiện ma túy; mua bán,
vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.
- Có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khiếu kiện vượt cấp, trái
pháp luật.
- Từ 20% trở lên gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không
được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.
- Không được công nhận cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
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Phụ lục 4
TIÊU CHÍ
BÌNH XÉT "DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA"

(Ban hành kèm theo Thông báo số:
/TB-BCĐ ngày
tháng 5 năm 2019
của Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thành phố Cao Bằng)
1. Đủ điều kiện xét công nhận
- Đăng ký thi đua đúng thời gian quy định.
- Nộp thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận đúng thời gian quy định.
- Duy trì thường xuyên phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.
- Trụ sở có cảnh quan, môi trường sạch, thông thoáng; phòng làm việc gọn
gàng, ngăn nắp.
- Đạt tiêu chuẩn "Cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự".
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; tích cực tham gia các chương
trình an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp
của công nhân, người lao động theo các quy định của pháp luật.
- Tổng điểm đạt từ 85/100 điểm trở lên, không có tiêu chí chấm điểm 0
(không).
2. Không đủ điều kiện xét trong các trƣờng hợp sau
- Có có tiêu chí chấm điểm 0 (không).
- Nợ đọng thuế, bảo hiểm xã hội.
- Có người lao động bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
- Có người lao động nghiện ma túy; mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép
chất ma túy.
- Có người lao động khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật
- Từ 20% trở lên gia đình người lao động không được công nhận danh hiệu gia
đình văn hóa.
- Không được công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
- Không xây dựng được Quy chế dân chủ trong hoạt động của doanh nghiệp.
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