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SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
Đắk Nông, ngày
Số:
/TTr-SVHTTDL
TỜ TRÌNH
V/v Ban hành Quyết định về việc bãi bỏ một số điều của Quy định một số
tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn
hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa
nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành
kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 10 năm 2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015, Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 15/1/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2020, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ một số điều tại Quyết
định số 23/2014/QĐ-UBND, ngày 27/10/2014, Quy định một số tiêu chí và mức
đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn,
bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn
văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn
tỉnh Đắk Nông như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Ngày 27/10/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định
số 23/2014/QĐ-UBND, Quy định một số tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí
công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa;
xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau
khi áp dụng, nhìn chung các địa phương đã tuân thủ, thực hiện tốt Quyết định
này.
- Ngày 17/9/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP,
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”.
- Ngày 17/7/2019, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư
05/2019/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm
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quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong đó Khoản 7, Điều
1 bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL, ngày 10 tháng 10 năm
2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 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 hoá," Tổ dân phố văn hoá" và tương
đương; Do đó, có một số điều của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Uỷ
ban nhân dân tỉnh nêu trên không còn phù hợp về pháp lý.
1. Điều 3. Tiêu chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa
2. Điều 4. Tiêu chuẩn danh hiệu thôn, bon, buôn, bản văn hóa
3. Điều 5.Tiêu chuẩn danh hiệu tổ dân phố văn hóa
4. Khoản 1, Điều 13. Đối với các danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon,
buôn, bản, tổ dân phố văn hóa, chế độ khen thưởng thực hiện theo các quy định
tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Vì vậy, theo quy định tại Điều 130 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cần thiết phải bãi bỏ những nội
dung không phù hợp.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Việc xây dựng dự thảo văn bản bãi bỏ một số nội dung không phù hợp tại
Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND nhằm đảm bảo sự thống nhất, phù hợp trong
hệ thống văn bản pháp luật từ Trung ương tới địa phương.
2. Quan điểm chỉ đạo
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung
Quy định một số tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu
gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn
hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo
Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND, ngày 27/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đắk Nông theo đúng quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương năn 2015
và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN
Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ
về 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’’;
Năm 2019, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông đã dự thảo
Quyết định thang điểm áp dụng bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa; thôn,
bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới;
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phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá;
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Trong 6 danh hiệu văn hoá nêu trên đã có hai danh hiệu văn hoá được
Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định có thang điểm là gia đình văn hoá và
khu dân văn hoá. Còn 4 danh hiệu: xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới;
phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá;
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” mặc dù đã có Thông tư: Thông tư số
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”; Thông tư số 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” và Thông tư số 08/2014/TTBVHTTDL 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” của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định nhưng chưa có thang điểm
công nhận.
Nhằm tạo sự thống nhất và thuận lợi trong công tác, bình xét các danh hiệu
văn hoá từ tỉnh đến cơ sở, tỉnh Đắk Nông đã mạnh dạn cụ thể hoá tiêu chí các
Thông tư của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về xã đạt chuẩn văn hóa nông
thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn
văn hoá; doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” thành các thang điểm áp dụng trên
địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông.
Để có cơ sở tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết
định 6 thang điểm áp dụng tại địa phương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh
Đắk Nông kính đã có công Văn số 1210/SVHTTDL ngày 25/10/2019 đề nghị
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) và Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) cho ý kiến
việc tham mưu đối với dự thảo nêu trên có phù hợp hay không?
Ngày 7/11/2019 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có Công văn số
4505/BVHTTDL-PC chỉ rõ: đối với thang điểm áp dụng bình xét gia đình văn
hóa và khu dân cư văn hóa nếu không có quy định khác (phù hợp với địa
phương) thì không quy định lại (Nghị định số 122/2018/NĐ-CP); Đối với các
thang điểm áp dụng bình xét các danh hiệu như “Xã đạt chuẩn văn hóa nông
thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan đạt chuẩn
văn hóa”... thì không quy định thang điểm khác với các thang điểm đã quy định
tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quy định.
Vì vậy, đầu năm 2020, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiến hành xây
dựng dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ và bổ sung một số nội dung của Quy
định một số tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu gia
đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn nông thôn
mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
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đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số
23/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đảm bảo
thời hạn được giao, theo đúng trình tự, thủ tục được quy định và tiến hành lấy ý
kiến góp ý của các cơ quan đơn vị có liên quan tại Công văn số185/SVHTTDLQLVHGĐ ngày 25/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngày 20/04/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng trên cổng thông
tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh.
Ngày 21/04/ 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số
413/SVHTTDL-QLVHGĐ đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo nêu trên theo
quy định.
Ngày 13/05/2020, Sở Tư pháp có văn bản số 18/BCTĐ-STP về việc Báo
cáo thẩm định Dự thảo nêu trên. Sau khi nhận được góp ý của các cơ quan, đơn
vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu chỉnh sửa dự thảo theo các góp ý
(có bảng tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình đính kèm).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO:
1. Bố cục
Điều 1. Bãi bỏ một số điều Quy định một số tiêu chí và mức đạt của một
số tiêu chí công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân
phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn
văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn
tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND, ngày
27/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Điều 2. Hiệu lực thi Hành.
2. Nội dung cơ bản
Điều 1:
1. Bãi bỏ Điều 3.
2. Bãi bỏ Điều 4.
3. Bãi bỏ Điều 5.
4. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 13.
5. Bãi bỏ cụm từ “Thông tư số 12” tại Điều 10.
6. Các tiêu chí 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” áp dụng
theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của
Chính phủ.
Điều 2:
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày….tháng …năm 2020.
2. Trách nhiệm thi hành Quyết định.
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V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN (Không có)
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số điều của
Quy định một số tiêu chí và mức đạt của một số tiêu chí công nhận danh hiệu
gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn
hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo
Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Gửi kèm theo tờ trình bao gồm: Dự thảo Quyết định ban hành,báo cáo
Thẩm định văn bản Quy phạm pháp luật của Sở Tư Pháp và các công văn góp ý
của các Sở, ban, ngành).
Nơi nhận:
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