
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VAN ĐỨC

Số:  524/TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Văn Đức, ngày 05 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc công nhận cơ quan, đơn vị 

đạt chuẩn văn hóa năm 2021 (giai đoạn 2020 – 2024)

Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
- BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Hải Dương;
- UBND thành phố Chí Linh;
- Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH” TP Chí Linh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật thi đua khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật TĐKT năm 2005 và 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;
Căn cứ Hướng dẫn số 1484/HD-BCĐ, ngày 17/9/2019 của Ban chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hải Dương xét 
và công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh 
nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2019; Công văn 
số 848/BCĐ, ngày 20/3/2020 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hải Dương về việc thực hiện việc tiếp nhận hồ 
sơ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Kế hoạch số 06 ngày 
22/10/2021 của BCĐ TDĐKXDĐSVH thành phố Chí Linh về việc kiểm tra 
công nhận danh hiệu “Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 
2021”

Căn cứ vào kết quả bình xét, thực hiện phong trào xây dựng “cơ quan, đơn 
vị đạt chuẩn văn hoá” năm 2021 (giai đoạn 2020 – 2024) của UBND phường 
Văn Đức.

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức đề nghị Ban chỉ đạo phong trào 
“TDĐKXDĐSVH” thành phố Chí Linh, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh 
thẩm định, công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021 (giai đoạn 
2020 – 2024)./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi; 
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

    Nguyễn Văn Tuấn
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