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BÁO CÁO 

Đánh giá công tác triển khai thực hiện  

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ  

 

 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 1. Kết quả đạt được 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Sau khi 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” được ban hành, 

UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” tỉnh hướng dẫn1 các cơ quan thành viên ban chỉ đạo tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố; Ban chỉ đạo phong trào các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện Nghị định đảm bảo kịp thời, đúng quy định hiện hành; đồng thời 

tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện các quy định 

tại Nghị định. Trong giai đoạn 2018 - 30/7/2022, Ban chỉ đạo phong trào cấp tỉnh  

tổ chức được 20 cuộc kiểm tra, hướng dẫn cơ sở, qua đó nắm bắt những khó 

khăn, vướng mắc, kịp thời đưa ra các giải pháp, định hướng cho cơ sở tháo gỡ, 

khắc phục.  

Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 106/106 xã phường, thị trấn  

triển khai việc xét tặng danh hiệu, Giấy khen “Gia đình Văn hóa”; 8/8 huyện, 

thành phố triển khai việc xét tặng danh hiệu, Giấy khen “Thôn văn hóa”, “Bản 

văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” kịp thời, đúng quy định hiện hành.  

 1.2. Công tác tuyên truyền, quán triệt 

 UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, 

thành phố chủ động tuyên truyền, quán triệt, phố biến Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. 

                                           
1 Hướng dẫn số 09/BCĐ ngày 14/8/2019 hướng dẫn triển khai một số nội dung phong trào 

“TDĐKXDĐSVH”  trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung hướng dẫn chi tiết việc triển khai thực hiện Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.  
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 Tính đến thời điểm báo cáo, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, 

thành phố đã triển khai tuyên truyền, phố biến, quán triệt Nghị định đến cán 

bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: tổ 

chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật; hội nghị tập huấn; tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền lưu động, ...  

 1.3. Kết quả cụ thể 

 1.3.1. Kết quả thực hiện tiêu chuẩn, trình tự xét tặng danh hiệu gia 

đình văn hóa 

 UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” tỉnh chủ động hướng dẫn Ban chỉ đạo các huyện thành 

phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nắm vững và thực 

hiện tốt các tiêu chuẩn, tiêu chí gia đình văn hóa quy định tại Nghị định. Tính 

đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 100% hộ gia đình được tuyên truyền; trên 

90% hộ gia đình nắm vững và thực hiện tốt các tiêu chuẩn của danh hiệu gia 

đình văn hóa; 100% khu dân cư; 100% xã, phường, thị trấn thực hiện trình tự, 

thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa đúng quy định, đảm bảo tính 

khách quan, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch.  

Việc xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh đã trở thành một phong 

trào thường xuyên, liên tục thu hút đông đảo các hộ gia đình tích cực tham gia, 

hưởng ứng. Thông qua phong trào, các gia đình đã tự ý thức và thực hiện tốt 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực 

lao động sản xuất để ổn định cuộc sống. Mỗi thành viên trong gia đình ý thức 

được việc xây dựng gia đình văn hóa là nền tảng cốt lõi xây dựng một xã hội, 

một cộng đồng tốt đẹp hơn.  

Trong giai đoạn 2018-2021, toàn tỉnh có 92.768/101.537 số hộ gia đình 

đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 86.407/101.537 hộ được công nhận danh 

hiệu gia đình văn hóa, đạt 85,1%; trên 10.000 gia đình văn hóa được Chủ tịch 

UBND cấp xã tặng giấy khen; đến hết 30/7/2022 có 92.962/102.474 hộ gia 

đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 90,7%; ước tính đến hết năm 

2022, có 85,4%  hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.  

 1.3.2. Kết quả thực hiện tiêu chuẩn, trình tự xét tặng danh hiệu thôn, 

bản, tổ dân phố văn hóa 
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UBND nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh phối hợp chặt 

chẽ với UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến các tiêu chuẩn, tiêu 

chí xét tặng danh hiệu thôn, bản, tổ dân phố văn hóa theo quy định tại Nghị 

định. Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 100% thôn, bản, tổ dân phố nắm 

vững và thực hiện tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; 

106/106 xã, phường, thị trấn; 08/08 huyện, thành phố đã thực hiện trình tự, thủ 

tục xét tặng danh hiệu thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đúng quy định, đảm bảo 

tính khách quan, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch. 

Việc xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đã trở thành một phong trào 

đua sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực cho Nhân dân. Tại các bản, khu phố 

triển khai thực hiện tốt phong trào đời sống của người dân được nâng lên; số hộ 

khá, giàu chiếm tỷ lệ cao, số hộ nghèo giảm dần, gia đình chính sách, gia đình 

có công với cách mạng được quan tâm, người dân chấp hành tốt chủ trương 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; 100% trẻ em trong độ 

tuổi đi học được đến trường; tình trạng thả rông và nuôi gia súc, gia cầm dưới 

gầm sàn giảm hẳn... 

Trong giai đoạn 2018 -2021, toàn tỉnh có 924/956 thôn, bản, tổ dân phố 

đăng ký văn hóa; 709/956 thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn 

hóa, đạt 74,2%; 64 thôn, bản, tổ dân phố văn hóa được Chủ tịch UBND cấp 

huyện tặng giấy khen; đến hết 30/6/2022 có 917/957 thôn, bản, tổ dân phố 

đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 95,8%; Ước tính đến hết năm 2022, có 

74,4% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa. 

 2. Khó khăn, vướng mắc 

- Theo quy định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính 

phủ, công tác triển khai đăng ký, họp bình xét, đề nghị tặng danh hiệu và giấy 

khen “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” do Trưởng khu dân cư chủ trì 

triển khai thực hiện. Tuy nhiên, kinh phí thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” (trong đó có nội dung triển khai đăng ký, họp 

bình xét, đề nghị tặng danh hiệu và giấy khen “Gia đình văn hóa”, “Khu dân 

cư văn hóa”) cấp cho Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (quy định tại Thông 

tư số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 121/2017/TT-BTC, ngày 15/11/2017 
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của Bộ Tài chính ), do vậy việc triển khai thực hiện ở cơ sở gặp nhiều khó khăn, 

vướng mắc.  

- Việc triển khai thực hiện tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa (Điều 12, Mục 1, 

Chương III của Nghị định) và các trường hợp không xét danh hiệu khu dân cư 

văn hóa (Điều 13, Mục 1, Chương III của Nghị định) không có sự ràng buộc bởi 

danh hiệu gia đình văn hóa, nên chưa tạo được sự nỗ lực của cá nhân, hộ gia đình 

trong xây dựng khu dân cư văn hóa. Qua thực tế triển khai Nghị định cho thấy, 

có một số thôn, bản  đạt danh hiệu thôn, bản văn hóa nhưng tỷ lệ đạt danh danh 

hiệu Gia đình văn hóa thấp (dưới 60%). Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất 

lượng của thôn, bản văn hóa, không tạo được sự nỗ lực của các gia đình trong 

xây dựng thôn, bản văn hóa.  

 II. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG KHUNG TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC 

DANH HIỆU VĂN HÓA  

 1. Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Nhất trí với nội dung khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” tại Điều 6, Điều 7, Mục I, Chương II, Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính phủ. 

 2. Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn 

hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 

 - Cơ bản nhất trí với nội dung khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thôn 

văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 

tại Điều 12, Điều 13, Mục I, Chương III của Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính phủ. 

- Đề nghị bổ sung Điều 13, Mục I, Chương III của Nghị định 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 tiêu chuẩn: Không xét, công nhận bản, khu 

phố văn hóa và tương đương đối với các bản, khu phố có dưới 60% hộ gia đình 

đạt danh hiệu văn hóa “Gia đình văn hóa” hàng năm.  

3. Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu 

 3.1. Phường, thị trấn tiêu biểu 

- Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch 

- Nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa 

- Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị 
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- Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao 

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương 

3.2. Xã tiêu biểu 

- Giúp nhau phát triển kinh tế 

- Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn 

hóa và tương đương 

- Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở  

- Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn 

- Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và quy định của địa phương. 

 Trên đây là báo đánh giá công tác triển khai, thực hiện Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy của UBND tỉnh Lai Châu./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Bộ VHTT&DL;  

- Sở VHTT&DL; 

- UBND các huyện, thành phố;   
- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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