
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH TÙNG

Số:        /QĐ-UBND

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

   Thanh Tùng, ngày      tháng 10  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận các hộ  đạt danh hiệu gia đình văn hóa xã Thanh Tùng năm 2022

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH TÙNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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”;

Xét  thành tích của các hộ gia đình và kết quả bình xét của khu dân cư, Ban chỉ đạo xã  
đối với các hộ đạt danh hiệu” Gia đình văn hoá” năm 2022 và đề nghị của  công chức văn 
hóa – xã hội xã.

QUYẾT ĐỊNH:                                                                         
Điều 1. Công nhận 1.543 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa của xã Thanh Tùng năm 

2022.
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND xã, công chức văn hóa – xã hội xã, các ban ngành 

đoàn thể, các thôn và các hộ gia đình có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ Quyết định thi 
hành./.
   Nơi nhận:          
- BTV ĐU, TTHĐND, LĐ UBND, CT MTTQ;
- Như điều 3;
- Lưu VT.
                                                                                                   

CHỦ TỊCH

Vũ Thế Tuấn 
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