
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỒNG LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-UBND Đồng Lạc , ngày      tháng  11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “ KDC văn hóa” năm 2021

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh;
- BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố Chí Linh.

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ (viết 
tắt là Nghị định số 122/2018/NĐ-CP) quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 
hóa”, “Thôn văn hoá”, “ Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố 
văn hoá” (gọi chung là danh hiệu Khu dân cư văn hóa);

Căn cứ Công văn số 848/VHCS-NSVH ngày 30/11/2018 của Cục Văn hóa cơ 
sở về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ công văn số149/UBND-VP ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc  triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 27/9/2021 của Ban chỉ đạo “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Chí Linh về việc thẩm định công 
nhận danh hiệu  “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” năm 2021.

Căn cứ kết quả thẩm định của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” phường Đồng Lạc.

UBND phường Đồng Lạc trình UBND thành phố thẩm định, công nhận  danh 
hiệu “KDC văn hóa” năm 2021, cụ thể như sau:

 Thẩm định, công nhận danh hiệu “KDC văn hóa” đối với 05 KDC sau:
1. KDC Trụ Thượng
2. KDC Trụ Hạ
3. KDC Tế Sơn
4. KDC Thủ Chính
5. KDC Mạc Ngạn
 (Có hồ sơ kèm theo)
UBND  phường  Đồng Lạc trình UBND thành phố, Ban chỉ đạo phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Chí Linh xem xét, thẩm 
định và công nhận./.
  Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Vũ Đình Bẩy
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