
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG QUYẾT TIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:      /QĐ - UBND       Quyết Tiến, ngày    tháng     năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc công nhận danh hiệu  

“Gia đình văn hoá” 3 năm liên tục (2018 -2020)  

cho các hộ gia đình trên địa bàn phường Quyết Tiến  

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUYẾT TIẾN 

  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2005, 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”; 

Căn cứ Hướng dẫn số  09/HD-BCĐ, ngày 14/8/2019 của Ban chỉ đạo tỉnh Lai 

Châu về việc triển khai Phong trào trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” phường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”  3 năm liên tục (2018-2020) 

cho 364 hộ gia đình trên địa bàn phường Quyết Tiến (Có danh sách kèm theo). 

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

Điều 3. Công chức Văn phòng Thống kê, Văn hóa xã hội, Ủy ban MTTQ, 

BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” phường, các tổ dân phố và các hộ gia đình có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố (B/c); 

- TT BCĐ “PTTDĐKXDĐSVH” Thành phố; 

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND phường; 

- Như điều 3; 

- Lưu VT, BCĐ. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Tạ Tiểu Tần 
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