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Thạch Quý, ngày 19 tháng 8 năm 2020 

     Kính gửi: - Ông Trần Bá Hùng – TDP Tiền Phong – Phường Thạch Quý. 

     

Ngày 18 tháng 8 năm 2020 UBND phường Thạch Quý nhận được đơn kiến nghị 

của ông Trần Bá Hùng, tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch Quý. Sau khi nghiên 

cứu nội dung đơn, kiểm tra lại hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung kiến nghị, 

UBND phường Thạch Quý trả lời ý kiến về đơn thư của ông Trần Bá Hùng như sau: 

Nội dung ông Trần Bá Hùng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra 

nguyên nhân hộ gia đình ông Trần Bá Hùng bị cắt danh hiệu GĐVH năm 2019. 

Năm 2019 UBND phường căn cứ theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính phủ qui 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”; 

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc 

qui định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và đã làm theo đúng qui trình bình xét. Đối với hộ ông Trần Bá 

Hùng sau khi UBND phường gửi bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình 

văn hóa của hộ gia đình thì ông đã không chấp hành và không đăng ký xây dựng danh 

hiệu gia đình văn hóa. Căn cứ biên bản họp ban công tác mặt trận TDP Tiền Phong 

ngày 28/10/2019 về bình xét danh hiệu GĐVH năm 2019 thì hộ gia đình ông Trần Bá 

Hùng không đạt danh hiệu GĐVH năm 2019 vì: Không tham gia sinh hoạt và các hoạt 

động của TDP, không chấp hành hương ước của cộng đồng, không treo Quốc kỳ trong 

những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định, ứng xử không có văn hóa 

trong cộng đồng và xã hội. Căn cứ các nội dung trên năm 2019 hộ ông Trần Bá Hùng 

được đơn vị TDP đánh giá 80 điểm/100điểm (Theo quy định hộ đạt GĐVH phải từ 85 

điểm trở lên), như vậy hộ ông Trần Bá Hùng không đạt danh hiệu GĐVH năm 2019. 

Trên đây trả lời kiến nghị, thắc mắc của ông Trần Bá Hùng – TDP Tiền Phong – 

Phường Thạch Quý về danh hiệu GĐVH năm 2019./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Lưu VP UBND. 
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