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KE HOACI-I 
To chui'c Iiêm tra, phtic tra Co quan, Boii v, Doanh ng1iip van boa 

näm 2022 

Can ctr Quy& djnh s 1280/QD-UBND ngày 14 tháng 4 näm 2020 cüa Uy 
ban nhân dan thành phô Ho ChI Minh ye ban hành các tiêu chuân van hóa giai 
doan 2020 — 2025 và Quyêt djnh so 3555/QD-UBND ngây 07 tháng 6 näm 2022 
cOa Uy ban nhân dan thành phô Thu Dirc ye ban hành các tiêu chuân van hóa thành 
phô Thu Due; 

Can cir K hoach s 428/KH-TJBND ngày 27/9/2022 cüa Uy ban nhãn dan 
thành phô ThU DUc ye kiêm tra két qua thirc hin phong trào "Toàn dan doàn kêt 
xây dirng d&i song van hóa" näm 2022; 

D cong tác kirn tra, phUe tra, dánh giá tInh hInh th1rc hin cong tác xây 
dirng danh hiu van hóa 4t hiu qua; Ban Thix?ing v Lien doàn Lao dng thành 
phô ThU Düc xây drng Kê hoch to chüc kiêm tra, phUc tra Co quan, Don vj, 
Doanh nghip van hóa nArn 2022, dé nghj thành viên doàn kiêm tra, phUc tra co 
quan, don vj, doanh nghip van hóathành phô ThU Dirc, Ban chi do phong trào 
"Toàn dan doân kêt xây dirng d?yi song van boa" (g9i chung là BCD) 34 phithng 
triên khai cong tác kiêrn tra, phUc tra cOng nhn danh hiu van hóa nàm 2022 vói 
các nii dung trçng tam nhu sau: 

1. MIJC DICH, YEU CAU 

- Dánh giá k& qua cong tác chi do, trin khai và kt qua thirc hin phong 
trào "Toàn dan doàn kêt xay drng di song van hóa" gän vth vic thirc hin chU dé 
nàrn 2022 cUa Thành phô Ho ChI Minh "ThIch rng an toàn, linh hot, kiêm soát 
hiu qua djch Covid-19, tiêp tiic nâng cao chat lung xây dirng chInh quyên do thj, 
câi thin môi trung dâu tt.r, dOng hành cUng doanh nghip" và nti dung "Xây 
dung thành phô ThU Dic tth thánh do thj thông minh, sang t.o; có chat 1ung 
cuc song tot, van minh - hin dai  - nghia tInh; phát triên nhanh, ben v&ng". 

- Viêc kirn tra, dánh giá xây dmg danh hiu van hóa phái darn bão phU hqp 
vOi tInh hlnh phông, chông djch Covid -19 ti dja phuong, các ni dung tiêu chuân 
xây dçrng danh hiu van hóa yà tiên d thai gian quy djnh. 

II. NQI DUNG KIEM TRA, PHUC TRA 

1. Vic th chUc trin khai thirc hin K hoach s6 36/KH-UBND ngày 
28/01/2022 ye thijc hin nhim vii trQng tam phong trào "Toàn dan doàn kêt xây 
drng dôi song van hóa" nãrn 2022 và K hoach so 66/KH-UBND ngày 23/02/2022 
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cüa Uy ban nhân dan thành ph Thu Drc xây dimg tuyn thring "van minh — rn 
quan do thj" và tuyên kênh xanh - sach dçp nãm 2022. 

2. Vic däng k xây drng các danh hiu van hóa theo Quyêt djnh so 
1280/QD-UBND ngày 14/4/2020 cüa Uy ban nhân dan Thành phô Ho ChI Minh 
v ban hành các tiêu chuân van hóa giai do.n 2020 - 2025; Quyet djnh sO 
3555/QD-UBND ngày 07/06/2022 cUa Uy ,ban nhân dan thành phô Thu Drc ye 
ban hành các tiêu chuân van hóa thành phô Thu Due và Hung dan so 337/HD-
BCD ngày 19/7/2022 cüa BCD phong trào "Toàn dan doàn kêt xây d'çrng dyi song 
van hóa" ye Quy trInh xét tang, cong nhn, cong nhn lai  các danh hiu van hóa. 

3. Trin khai xây drng các mO hInh nâng cao chat h.rçrng phong trào t?i  dja 
phucing gan vic thrc hin Chi thj so 19-CTITU ngày 19/10/2018 cüa Thành üy ye 
Cuc 4n dng "Nguii dan thành phô Ho ChI Minh không xá rae ra d'irng Va kênh 
rach, vi Thành pho sach  và giãm ng.p nuâc", Chi thj sO 23-CT/TU ngày 25/7/2019 
cüa Thành üy ye tang cithng lânh dao,  chi  dao  nâng cao hiu qua cong tác quãn l nhà 
nuâc ye trât tr xây drng. 

4. Vic dängk Thông tu s6 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 cüa B 
Cong an quy djnh ye khu dan Cu, phix&ng xâ, thj trân, ca quan, doanh nghip, c sâ 
giáo diic dat  tiêu chuân "An toàn ye an ninh trt tsr" 

III. TO CH1J'C KIEM TRA 

1. Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc: 

- Phüc tra cac c quan (cOng so), dn vj duqc ghi nhn danh hiu van hóa 
trong näm 2021 tiêp tiic tham gia thirc hin näm 2022, tiên tOi ctê ngh cong nhn 
lan dâu (02 näm lien tiic là 2021, 2022). 

- Kim tra, phüc tra c quan (cong sO) thành ph và PhuOng. 

- Kirn tra, phuc tra doanh nghip tham gia mO hInh van hóa näm 2022. 

- Tng hçip báo cáo kt qua kim tra ca quan, dcm vi,  doanh nghip van boa 
näm 2022. 

2. Phông Y t thành ph Thu Du'c: 

- Trin khai ni dung kim tra và ban hãnh tài lieu, h s, biu mu, van bàn 
hirOng dan các dan vj: Tram y tê 34 phuô'ng, Bnh vin thành phô Thu Due, Bnh 
yin Da khoa khu vrc Thu Duc, bnh vin Lé Van Thjnh, Bnh vin Lé Van Vit 
và Trung tâmY tê thành phô Thu Due thrc hin báo cáo dánh giá kêt qua, tir chârn 
theo tiêu chuân; dOng thôri kêt hqp kiêm tra vic thc hin Quy täc üng xü cüa can 
b, vien chüc do SO Y tê phát dng. 

- Tng hçrp k& qua, gui báo cáo v Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc. 

3. Phông Giáo dyc và dào tio thành ph Thu Due: 

- Trin khai ni dung kim tra và ban hành tài lieu, h sci, biu mu, van bàn 
hirOng dn các dan vj trlrc thuc, các truOng Trung hçc phô thông, Trung h9c co sO, 
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Tiêu h9c, Mm non. . . thrc hin báo cáo dánh giá kt qua, t1r chrn theo tiêu chun. 
Lixu ni dung cong tác thi dua xây "Trithng h9c than thin - H9c sinh tIch circ". 

- Tng hçip kt qua, g1ri báo cáo v Lien doàn Lao dng thành ph ThU DUe. 

4. BCD phong trào TDDKXDDSVH 34 phtrông: 

- Ràsoát các ca quan, don v, doanh nghip dU diu kin kim tra l.p danh 
sách gUi ye Lien doãn Lao dng thành phô; dông thai dê nghj các don vj nay tiên 
hành thirc hin báo cao, chârn diem dê chuân bj cho cong tác kiêin tra, phUc tra. 
Thvi gian gi:ri danh sách (mu dInh kern) chm nhât den 15 giô' 00 phüt, ngày 
17/10/2022. 

- Thông tin dn các Co quan, don vj, doanh nghip ljch kirn tra, phUc tra cUa 
doàn kiCm tra de chuân bj ho so phic vi cong tác kiêm tra, phüc tra và dam bão 
cong tác don tiêp Doàn. (ljch kiêm tra do Lien doân Lao dng thành phô cung cap). 

(Lwu j: nhthig cci quan, do'n vj, doanh nghip không dáng k, khóng dgt 
tiêu chuãn theo Thông tu' so 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/202 1 cia Bç$ COng an 
quy djnh ye khu dan Cu', phu'O71 xà, thj trán, cci quan, doanh nghip, cct s& giáo 
duc dat tiêu chuân "An toàn ye an ninh trt te" thu5c dOi twçrng khOng dz diéu 
kiên kiêm tra, phác tra). 

IV. QUY TR!NH THU'C HIN 

1. Bi vói các co quan, don vj, doanh nghip: 

- Báo cáo kt qua, chm dim vic thiic hin theo các tiêu chun quy djnh 
kern theo Quyêt djnh 1280/QD-UBND ngày 14 tháng 4 näm 2020 cUa Uy ban 
nhân dan thânh phô HO ChI Minh ye ban hành các tiêu chuân van hóa giai doan 
2020 — 2025 và Quyêt djnh so 3555/QD-UBND ngày 07 tháng 6 närn 2022 cUa Uy 
ban nhân dan thành phô ThU DUe ye ban hânh các tiêu chuân van boa thành phô 
Thu DUe. 

- GUi tr1rc tiêp 10 b ho so (báo cáo, bang chârn diem) ye BCD phu'Ung tong 
hçip dé chuyên cho thành vién doàn kiêm tra. 

2. Dôi vói doàn kim tra phong trào TDDKXDDSVH 34 phtrng: 

- Hung dn các cci quan, don vj, doanh nghip thirc hin báo cáo, chm 
diem dUng theo quy djnh dê phiic vi cho cong tác kiêm tra, phUc tra, cong nhn 
danh hiu van hóa. 

(Các cci quan, dcin vj, doanh nghip khOng thzcc hin báo cáo và cMm dié'm 
hoc báo cáo và chám diem khOng diên giái cy the các ni dung dã thyc hin theo 
tiêu chI quy djnh, Doàn klein ira sê khOng kiêrn tra và khOng dqt danh hiu van 
hóa). 

- 'l'ông hap báo cáo, bang chm dim cUa các don vi gUi v Lien doân Lao 
dng thành phô ThU DUe theo tUng mô hInh cii the, chrn nhât truó'c 03 ngãy tru*c 
khi kiêm tra. 
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Noi nhân: 
- TT. LDLD TP.TD; 
- Phông VHTT TP.TD; 
- Thành viên Doàn kiêm tra; 
- Luu VT. 

Triuóc Hung 

TM.J..-- U'O'NGVU 

UE 
'f /NI-1 

ii 

- B tn can bO phii trách tham gia ci1ng vói Doàn kim tra các rnô bIrth cüa 
thành phô dê kjp thai näm bat và rut kinh nghim trong cong tác vn dng, hi.róng 
dn thirc hin phong trào trên dja bàn. 

- H sa gl'ri v Lien doàn Lao dng thành ph tng hcip trInh BCD thành 
phô ghi nhtn bao gôm: 

+ Cong van d nghi xét tng danh hiu Co' quan, dan v van boa; I)oanh nghip 
van hóa 

+ Báo cáo ti,r dánh giá cüa co quan, &m vi và doanh nghip ye xây dçrng các 
tiêuchuânvänhóanäm2022 

+ Biên bàn kt qua dánh giá kt qua xây dirng danh hiu Co quan, don vi 
van hóa và Doanh nghip van hóa 

* Luu : BCI) Thãnh phô không ghi nhn kt qua ella don v nêu ho so' 
gui v không dam bão các ni dung yêu cu dã d ra. 

V. THM GIAN THTXC HIN 

- Ngày 11/10/2022: H9p thành viên doàn kim tra thành phô và BCD 34 
Phi.ring thông nhât ni dung trixâc khi tiên hành kiêm tra. 

- Tn 12/1012022 - 14/10/2022: doàn kim tra thành ph thông báo danh sách 
các dan vj dll diêu kin kiêm tra và ljch kiêm tra ye BCD 34 Phu'ng. 

- Tu 17/10/2022 - 19/10/2022: BCD Phixng thông qua ljch kiém tra dn các 
ccv quan, dan vj, doanh nghip dông thvi hoàn tat các ho sa phiic vii cOng tác kiêm 
tra, phüc tra (báo cao, bang châm diem) ye Lien doàn Lao dng thành phô. 

- Tn' 20/10/2022 - 25/11/2022: doàn kiêm tra tiên hành kiêm tra, phllc tra theo 
lich. 

- Tll' 25/11/2022 - 29/11/2022: Hçp các doàn kim tra; tong hgp két qua, báo 
cáo ye BCD thành phô. 

sd, biJu mu tham kháo và ljch trInh kié'm tra chi tiêt du'ç'c däng tái trên 
Website Lien a'oàn Lao dngthành phó Thi Dá'c. Trong qua trmnh thy'c hin có 
vwáng mac hoçc can trao dói, vui lông lien h dóng chI Nguyen Thành Tarn — 
0906.349.974, email: nuve,,tIi anhtarn8688Ca)grnail. corn dé dWQ'C gidi dáp. 

D cong tác kim tra, phllc tra cOng nhn danh hiu "ccv quan, dan vi,  doanh 
nghip" van hóa näm 2022 dat  hiêu qua, rat mong các thành viên doân kiém tra và 
BCD 34 phtr&ng tp trung, triên khai thçrc hin dam bão ni dung dâ dé ra.!. 
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