
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định 122/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 9 năm 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”; 

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24 tháng 9 năm 2014 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 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”; 

Căn cứ Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL, ngày 24 tháng 01 năm 2013 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục 

xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị”; 

Căn cứ Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL, ngày 02 tháng 12 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ 

tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 

Thực hiện Công văn số 243/UBND-NC ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2021. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết 

định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công nhận các danh hiệu văn hóa 

trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang 

ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 (Đính 

kèm). 

Để hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Quyết định trước khi trình UBND tỉnh 

xem xét, quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quý cơ quan, đơn vị 

tham gia đóng góp ý kiến như sau: 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1052 /SVHTTDL-TCPC An Giang,  ngày 21 tháng 5  năm 2021 

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều Quy định công nhận các danh 

hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang ban 

hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2020 
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1. Đề nghị quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết 

định. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 9 tháng 6 năm 2021.  

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết 

định trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng ý kiến. 

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng 

Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình) - Số 14 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. 

Long Xuyên, An Giang; ĐT: 02963.933.072; Email: pgiadinhag@gmail.com (Qua thời 

gian nêu trên, nếu chưa nhận được ý kiến của Quý cơ quan, ban, ngành tỉnh và 

các địa phương, đơn vị soạn thảo xem như nhận được ý kiến đồng ý của Quý đơn 

vị). 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, ban, ngành tỉnh và 

các địa phương. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở; 

- BGĐ Sở; 

- Phòng XDNSVHGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCPC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Hiệp 
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