
UBND HUYỆN KON RẪY 
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:        /VHTT 
Về việc triển khai Hướng dẫn Quy 

trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”; Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 

“Tổ dân phố văn hóa” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Kon Rẫy, ngày       tháng      năm   

    
 Kính gửi:   

                        - Thành viên BCĐ phong trào DDKXDĐSVH huyện; 
         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Hướng dẫn số 2390/HD-SVHTTDL, ngày 27 tháng 12 năm 2022 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 
Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”,  “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 
 

Để việc đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa đảm bảo tiến độ và đúng quy 

định; Phòng Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào 
huyện chuyển nội dung Hướng dẫn quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 

“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương để các cơ 
quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, 

trình tự và thẩm quyền.   
(Có gửi kèm Hướng dẫn số 2390/HD-SVHTTDL, ngày 27/12/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh). 
 

Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, 

phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Ủy ban nhân dân huyện (báo cáo); 
- Lãnh đạo Phòng Văn hóa  
và Thông tin; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
   

 
 
 

 
 

Phạm Viết Thạch 
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