
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ THANH
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Hà Thanh, ngày 14 tháng11 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2022

Kính gửi: Ủy Ban Nhân dân huyện Tứ Kỳ.

Căn cứ Nghị định số: 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 
Chính phủ quy định về việc 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”;

Thực hiện công văn số: 1390/BCĐ-VHTT ngày 18/10/2022 của Ban chỉ 
đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tứ Kỳ, 
về việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “khu dân cư 
văn hóa” năm 2022.

Căn cứ biên bản họp, ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ban chỉ đạo phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Hà Thanh về việc xét, 
đề nghị công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2022.

Uỷ ban nhân dân xã Hà Thanh đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Tứ Kỳ xét, 
công nhận các thôn: Kiều Long, Thanh Bình, Hàm Cách, Bình Cách, Tri Lễ, 
Hữu Chung xã Hà Thanh đạt danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2022.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BTV Đảng ủy; TT HĐND; LĐ UBND;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thức
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