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UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

BCĐ PHONG TRÀO "TDĐKXDĐSVH" 
 

Số:          /BCĐ-VHTT 

V/v đánh giá kết quả xây dựng  

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn  

văn hóa năm 2020 và đăng ký năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn ngày      tháng 11 năm 2020 

 

 
 

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trên địa bàn 

thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; 

- Các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, 

THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn 

thành phố. 
  

 Căn cứ 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”; Công văn số 679/UBND-PVHCC ngày 23/6/2020 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết đề nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh 

về điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 408/QĐ-UBND; Hướng dẫn số 

80/HD-SVHTTDL ngày 25/9/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; 

“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa". 

  Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

thành phố Lạng Sơn đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các phòng, ban, 

đơn vị thuộc thành phố, UBND các phường, xã, các Doanh nghiệp và các trường 

học trên địa bàn thành phố hoàn thiện hồ sơ đánh giá kết quả xây dựng “Cơ quan 

đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa” năm 2020.  

 1. Hình thức triển khai:  

Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ trì phối hợp với chính quyền 

tổ chức việc đánh giá kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa năm 2020 và đăng ký năm 2021.  

2. Hồ sơ gồm: 

 - Tờ trình đề nghị công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2020; 

 - Báo cáo kết quả xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2020; 
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 - Biểu tự chấm điểm của đơn vị (theo biểu đính kèm); 

 - Bản đăng ký xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021. 

 Hồ sơ gửi về Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn - Số 02 đường Lê 

Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, SĐT: 3.871209) trước ngày 

30/11/2020.  

 Quá thời hạn trên, cơ quan, đơn vị nào không nộp hồ sơ đề nghị công nhận 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không xét công nhận đạt chuẩn văn hóa 

năm 2020. 

 Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Như kính gửi; 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nông Bích Diệp 
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