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THÔNG BÁO 

Kết quả bình xét danh hiệu cơ quan, đơn vị, 
 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022 

 
 

Thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ 
quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa”; Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc ban hành Quy định Tiêu 
chuẩn xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Trên cơ sở Danh sách theo dõi đăng ký, đề nghị cơ quan đạt chuẩn văn hóa và An 

ninh trật tự năm 2022 của Liên đoàn Lao động huyện; 

Căn cứ kết quả thẩm định của cơ quan thường trực và kết quả cuộc họp ngày 
23/12/2022 của Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện về bình xét và đề nghị 

công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh 
nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022, có 76/82 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh 

hiệu văn hóa năm 2022 (điểm chấm từ 90 điểm trở lên) theo Điều 4 tiêu chuẩn công nhận 
“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” “ Đơn vị đạt chuẩn Văn hóa”, Điều 5 tiêu chuẩn công nhận 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022. 

Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện 

thông báo kết quả bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Đầu năm đăng ký: 82/82 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký, đạt tỷ lệ 

100%. 

2. Cuối năm đề nghị: 81/82 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,78%. 

Trong đó: có cơ quan: Hạt kiểm lâm huyện không đề nghị).  

3. Kết quả xét:  

- Có 76/82 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn 

hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022, đạt tỷ lệ 
92,68% so với số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đầu năm. 

- Có 76/81 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn 

hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2022, đạt tỷ lệ 
93,83% so với số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị cuối năm.  

- Có 05/82 cơ quan, đơn vị, không đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 
“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2022, tỷ lệ 6,097% không đạt, gồm: 

+ Cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện không đạt cơ quan văn hóa năm 

2022, lý do: không đạt, trong năm 2022 có cán bộ bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo; 



vi phạm Khoản 5, Điều 6, Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công 
an; không đạt “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022. 

+ Cơ quan: Ban Dân vận Huyện ủy không đạt cơ quan văn hóa năm 2022, lý do: 
không đạt, trong năm 2022 có cán bộ bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo; vi phạm 

Khoản 5, Điều 6, Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an; 
không đạt “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022; không đạt “An toàn về an ninh, trật tự” 

năm 2022 

+ Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện không đạt cơ quan văn hóa năm 

2022, không đạt, lý do: vi phạm Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 124/2021 /TT-BCA ngày 
28/12/2021 của Bộ Công an; không đạt “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022. 

+ Cơ quan: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện không đạt cơ quan văn hóa năm 

2022, không đạt, lý do: vi phạm Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 
28/12/2021 của Bộ Công an; không đạt “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022. 

+ Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Tất Thành không đạt đơn vị văn hóa năm 2022, 
không đạt, lý do: vi phạm Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 

28/12/2021 của Bộ Công an; không đạt “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022. 

3.1. Danh sách cơ quan, đơn vị đạt, doanh nghiệp chuẩn văn hóa năm 2022. 
 

STT Cơ quan, đơn vị   

I Khối cơ quan hành chính 

01 Văn phòng Huyện ủy, Chính quyền 

02 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

03 Ban Tổ chức Huyện ủy   

04 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy 

05 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện  

06 Huyện Đoàn Tây Hòa 

07 Liên đoàn Lao động huyện 

08 Hội nông dân huyện  

09 Hội LHPN huyện   

10 Hội Cựu chiến binh huyện 

11 Hội Chữ  thập đỏ huyện 

12 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 

13 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 



14 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

15 Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện 

16 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

17 Thanh tra huyện 

18 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

19 Phòng Tư pháp  

20 Phòng Nội vụ   

21 Hội Đông y 

II Khối sự nghiệp 

22 Kho bạc Nhà nước huyện  

23 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện 

24 Chi cục Thuế huyện  

25 Tòa án nhân dân huyện 

26 Chi cục Thống kê huyện  

27 Trung tâm Y tế huyện 

28 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

29 Trung tâm GDNN và GDTX huyện 

30 Viện kiểm sát Nhân dân huyện 

31 Bảo hiểm xã hội huyện 

32 Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện 

33 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 

34 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

35 Trung tâm viễn thông Đông Hòa và Tây Hòa 

36 Trung tâm văn hóa - truyền thanh huyện 

III Lực lượng vũ trang 



37 Ban chỉ huy quân sự huyện 

IV Khối trường học năm học (2021-2022) 

38 Trường Mầm non Hòa Bình 1 

39 Trường Mầm non Thị trấn Phú Thứ  

40 Trường Mầm non Hòa Tân Tây 

41 Trường Mầm non Hòa Đồng 

42 Trường Mầm non Hòa Thịnh  

43 Trường Mầm non Hòa Mỹ Đông  

44 Trường Mầm non Hòa Mỹ Tây  

45 Trường Mầm non Hòa Phong 

46 Trường Mầm non Hòa Phú 

47 Trường Mầm non Sơn Thành Đông 

48 Trường Mầm non Sơn Thành Tây 

49 Trường Tiểu học  Hòa Bình 1 

50 Trường Tiểu học Thị trấn Phú Thứ 

51 Trường Tiểu học Hòa Tân Tây 

52 Trường Tiểu học Hòa Đồng 

53 Trường Tiểu học Hòa Mỹ Đông 

54 Trường Tiểu học Hòa Thịnh  

55 Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây 

56 Trường Tiểu học  Hòa Phong 

57 Trường Tiểu học Hòa Phú 

58 Trường Tiểu học Sơn Thành Đông 

59 Trường TH và THCS Sơn Thành Tây 

60 Trường THCS Nguyễn Anh Hào 



61 Trường THCS Phạm Đình Quy 

62 Trường THCS Nguyễn Thị Định 

63 Trường THCS Đồng Khởi 

64 Trường THCS Phạm Văn Đồng 

65 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 

66 Trường THCS Tây Sơn 

67 Trường THCS Lê Hoàn 

68 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 

69 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

70 Trường THPT Phạm Văn Đồng 

71 Trường THPT Lê Hồng Phong 

V Khối HTX NN-KD-DV 

72 Hợp tác xã KDDV Hòa Phong 

73 Hợp tác xã Tân Hòa Bình 

74 Hợp tác xã KDDV Hòa Mỹ Đông 

75 Hợp tác xã KDDV Hòa Mỹ Tây 

76 Hợp tác xã KDDV Hòa Đồng 
 

Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện thông báo kết quả bình xét 

danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2022. Trong thời gian 5 
ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị 
phản hồi về Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện (qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin)./. 
 

Nơi nhận:                                                                                
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;                                                
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Thường trực HĐND huyện;                                                    
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ PT TDĐKXDĐSVH huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;   
- Trang Thông tin điện tử UBND huyện;                                                                 
- Lưu BCĐ.       

KT.TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG VH&TT 
Lê Văn Vũ 
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