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THÔNG BÁO 

Kết quả bình xét danh hiệu Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Phú 

Yên 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;  

Căn cứ kết quả thẩm định của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và kết quả 
cuộc họp ngày 21/01/2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” 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 2021. 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

huyện Sông Hinh thông báo kết quả bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ VÀ KẾT QUẢ BÌNH XÉT  

1. Đầu năm đăng ký: 57 cơ quan, đơn vị, trường học.  

2. Cuối năm đề nghị: 46/57 cơ quan, đơn vị, trường học (trong đó 11 cơ 

quan, đơn vị, trường học không gửi hồ sơ đề nghị). 

3. Kết quả bình xét 

3.1. Tổng số cơ quan, đơn vị, trường học đạt: 34/57. 

3.2. Tổng số cơ quan, đơn vị, trường học không đạt: 12/57. 

Các cơ quan, đơn vị, trường học không đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn văn hóa 
năm 2021 và của tất cả các giai đoạn thì phải đăng ký lại từ đầu. 

(Danh sách kèm theo) 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện  

thông báo kết quả xét cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021 biết thực hiện./.   
 

 

Nơi nhận: 

- Sở VHTTDL tỉnh (tháy B/cáo); 

- UBND huyện (B/c); 

- - Đ/c Ksor Y Phun, PCT. UBND huyện; 

- - Các thành viên BCĐ. PTTDĐKXDĐSVH huyện; 

- - Các cơ quan, đơn vị, trường học; 

- - Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
ơ 

              Nguyễn Như Đông 

Trưởng Phòng VH&TT huyện 
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DANH SÁCH 
Cơ quan, đơn vị, trường học đủ tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn văn hóa năm 2021 

 (Kèm theo Thông báo số: 05/TB-BCĐ ngày 15/02/2022 của 

BCĐ.PTTDĐKXDĐSVH huyện) 
 

 

I. Năm năm liên tục Tỉnh công nhận lại giai đoạn (2017-2021)  

1. Trung tâm Chính trị huyện; 

2. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện; 

3. Trường THPT Nguyễn Du. 

II. Năm thứ tư của 5 năm liên tục tỉnh công nhận lại giai đoạn (2018-2022) 

1. Uỷ ban MTTQ huyện; 

2. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

3. Trung tâm Viễn thông Sông Hinh; 

4. Kho bạc nhà nước huyện. 

III. Năm thứ ba của 5 năm liên tục tỉnh công nhận lại giai đoạn (2019-2023)  

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; 

3. Ban Tổ chức Huyện uỷ; 

4. Cơ quan xã Đức Bình Đông; 

5. Huyện đoàn; 

6. Phòng Tài nguyên - Môi trường. 

IV. Năm thứ hai của 5 năm liên tục tỉnh công nhận lại giai đoạn (2020-2024)  

1. Phòng Nội vụ huyện; 

2. Cơ quan thị trấn Hai Riêng. 

VI. Năm thứ nhất của 5 năm liên tục tỉnh công nhận lại giai đoạn (2021-2025) - 
Lần thứ hai 

1. Ban Dân vận Huyện uỷ; 

2. Văn phòng Huyện uỷ; 

3. Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ; 

4. Liên đoàn Lao động huyện; 

5. Thanh tra huyện; 

6. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 

7. Trường THCS Trần Phú; 
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8. Trường THCS Đức Bình Đông; 

9. Bảo hiểm xã hội huyện. 

VII. Đề nghị UBND huyện công nhận lần đầu hai năm giai đoạn (2020-2021)  

1. Trường Mầm non Đức Bình Đông; 

2. Trường Mầm non Đức Bình Tây; 

3. Trường Mầm non Sông Hinh; 

4. Trường tiểu học Sơn Giang; 

5. Cơ quan xã Ea Bá;  

6. Trung tâm VHTT-TTTH huyện;  

7. Trường MG Ea Lâm; 

8. Chi cục thuế khu vực Sông Hinh - Sơn Hòa; 

9. Tòa án nhân dân huyện; 

10. Trường MN Sơn Giang. 

Tổng cộng: 25 cơ quan, đơn vị; 09 trường học./. 
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DANH SÁCH 
Cơ quan, đơn vị, trường học không đủ tiêu chuẩn 

Công nhận đạt chuẩn văn hóa năm 2021 
(Kèm theo Thông báo số 05/TB-BCĐ ngày 15/02/2022  

của BCĐ.PTTDĐKXDĐSVH huyện) 

 
 

I. Năm thứ ba của 5 năm liên tục tỉnh công nhận lại giai đoạn (2019-

2023)  

- Cơ quan xã Đức Bình Tây, Cơ quan xã Sông Hinh: Năm 2021 đơn vị không 

có sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện công nhận. 

II. Năm thứ hai của 5 năm liên tục tỉnh công nhận lại giai đoạn (2020-

2024)  

- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện, Cơ quan xã Ea Bia: Năm 2021 đơn vị 
không có sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện công nhận; 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện: Năm 2021 đơn vị chưa đạt 100% LĐTT 
(15/16 LĐTT). 

III. Lần đầu hai năm UBND huyện công nhận giai đoạn (2020-2021)  

- Trường Mẫu giáo Ea Bia: Năm 2021 đơn vị chưa đạt 100% LĐTT (18/19 

LĐTT); 

- Trường tiểu học và THCS Ea Lâm: Năm 2021 đơn vị chưa đạt 100% LĐTT 

(38/42 LĐTT); 

- Cơ quan xã Ea Trol: Năm 2020 đơn vị không có sáng kiến kinh nghiệm  cấp 

huyện công nhận; 

- Phòng Lao động &TBXH huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng cơ 

bản: Năm 2020, 2021 đơn vị không có sáng kiến cấp huyện công nhận; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: Năm 2021 đơn vị không có sáng kiến cấp 
huyện công nhận; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Năm 2020 đơn vị chưa đạt 100% LĐTT 
(18/19 LĐTT). 

Tổng cộng: 10 cơ quan, đơn vị; 02 trường học 
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