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QUYẾT ĐỊNH 
 Về việc công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá"

 thôn Phú Khê năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CHI LĂNG BẮC
Căn cứ  Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 
năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính 
phủ về việc quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh 
hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “ấp văn hoá”, “ Bản 
văn hóa”, “Tổ dân phố văn hoá”;

Theo đề nghị công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021 của Trưởng 
thôn Phú khê.

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công nhận 569 hộ/614 hộ gia đình thôn Phú Khê đạt danh hiệu "Gia 
đình văn hoá". Trong đó có 80 hộ  gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá tiêu 
biểu xuất sắc năm 2021.

 (Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Trưởng thôn Phú Khê có trách nhiệm công bố Quyết định này vào 

ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2021 và vào sổ vàng "Gia đình Văn hoá" 
của thôn mình.

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND xã, BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hoá"; Trưởng thôn Phú Khê và các hộ gia đình có tên trong 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành ./.    
Nơi nhận:           
- Như điều 3;
- Lưu VH, VP.

CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Đức
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