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

Hà Thanh, ngày 14 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ THANH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 9 năm 2015; 
Luật sửa đổi một số điều 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 và 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 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”;

Theo đề nghị của công chức Văn hóa - Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2022 cho 2.247 hộ 
gia đình trong toàn xã (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau: 

- Thôn Kiều Long 196 hộ;              - Thôn Bình Cách 388 hộ

- Thôn Hàm Cách 352 hộ;              - Thôn Tri Lễ 561 hộ

- Thôn Thanh Bình 264 hộ;            - Thôn Hữu Chung 486 hộ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, công chức Văn hóa - Xã hội, 
trưởng các thôn, các ngành có liên quan và các gia đình có tên tại điều 1chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy; TT HĐND; LĐ UBND;
- Thường trực UB MTTQ xã;
- Trưởng các thôn;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thức




		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-14T14:57:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Hà Thanh<hathanh.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-15T14:45:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Hà Thanh<hathanh.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




