
UBND HUYỆN NINH GIANG
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Số:        /PVHTT
V/v tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính 
dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực Văn hóa  
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

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

Ninh Giang, ngày      tháng 10 năm 2022

                           Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thực hiện Quyết định số 
1035/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND huyện Ninh Giang về việc công khai 
danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 04 thuộc phạm vi, 
chức năng của các phòng chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện; Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của 
UBND huyện Ninh Giang về việc giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan chuyên môn huyện, Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn năm 2022; 

Thủ tục “xét tặng Gia đình văn hóa” hàng năm là thủ tục thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Để đảm 
bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ theo đúng chỉ tiêu quyết định đề ra và có sự thống nhất 
trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục “xét tặng Gia đình văn hóa” hàng năm 
trên địa bàn huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, thị trấn 
thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Về hồ sơ xét tặng Gia đình văn hóa hàng năm(Theo Nghị định 
122/2018/NĐ-CP) bao gồm:

+ Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa của Trưởng thôn, khu 
dân cư;

+  Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ 
gia đình; Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa;

+ Biên bản họp bình xét khu dân cư.
- Về quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia 

cho các trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn mình để đăng nhập, nộp hồ sơ trực 
tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Bước 2: Số hoá các thành phần hồ sơ từ bản cứng (bản giấy) sang định dạng 
PDF (bản điện tử) để thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến;

Bước 3: Thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của 
tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia.



Công chức phụ trách chuyên môn đăng nhập vào tài khoản của mình thực 
hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử.

Khi thực hiện đăng nhập nộp hồ sơ trực tuyến của các thôn, khu dân cư cần 
lưu ý: 

Thủ tục “xét tặng Gia đình văn hóa” hàng năm bao gồm thành phần hồ sơ với 
số lượng rất lớn, vì vậy mỗi thôn, khu dân cư nên chia nhỏ từ 30-50 hộ trên 01 lần 
đăng nhập để đảm bảo dung lượng khi tải lên trên phần mềm. 

Một thôn, khu dân cư có thể thực hiện đăng nhập nộp hồ sơ nhiều lần (5-7 hồ 
sơ) tùy theo số lượng. Mỗi một hồ sơ của một thôn, khu dân cư ngoài bản đăng ký, 
bản tự đánh giá là khác nhau thì văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu và biên bản 
họp bình xét được dùng chung trong các lần đăng nhập nộp hồ sơ tiếp theo.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng 
Dịch vụ công quốc gia.

 Khi tiến hành trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải số hóa kết quả 
giải quyết, cập nhật đầy đủ lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công 
quốc gia và phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Một quyết định công nhận 
danh hiệu gia đình văn hóa của một thôn, khu dân cư được áp dụng trả cho nhiều 
hồ sơ của một thôn, khu dân cư đó.

Trên đây là Công văn hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến đối 
với thủ tục bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, đề nghị UBND các xã, 
thị trấn quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện tốt các nội 
dung hướng dẫn ở trên góp phần vào kết quả thực hiện cải cách hành chính chung 
của toàn huyện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Duy Dương
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