
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND Tam Điệp, ngày      tháng  11 năm 2021 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/10/2021  

của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng nếp sống văn minh đô thị 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/10/2021 của Ban chấp hành 

Đảng bộ thành phố về xây dựng nếp sống văn minh đô thị (sau đây gọi tắt là Nghị 

quyết 06-NQ/TU), UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 

06-NQ/TU. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản 

lý xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng 

cuộc sống cho Nhân dân, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn 

minh đô thị. 

2. Yêu cầu 

Việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị phải được tiến hành thường 

xuyên, liên tục, gắn nhiệm vụ hàng năm về phát triển văn hóa, thể thao. Từng bước 

hình thành nếp sống văn minh đô thị, gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục, 

đồng thời loại bỏ những hủ tục lạc hậu. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, 

trách nhiệm và việc làm cụ thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 

dân trong quá trình thực hiện. 

II. NỘI DUNG  

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng và đồng bộ nội dung Nghị quyết số 06-

NQ/TU trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các khu dân cư về 

xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và vận động cán bộ, Nhân dân thực hiện 

các tiêu chí, tiêu chuẩn trong xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa; các quy 

định trong việc cưới, việc tang và lễ hội; các quy định trong hương ước, quy ước của 

cộng đồng dân cư; xây dựng môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa xanh - sạch -

đẹp - an toàn; tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia xây dựng các công trình hạ 

tầng văn hóa xã hội và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao ở khu dân cư. 
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- Tuyên truyền gương người tốt việc tốt, mô hình tốt tại cộng đồng; những 

gương điển hình của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình 

văn hóa, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và văn minh. 

- Phê phán những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội có ảnh hưởng đến 

giá trị đạo đức, lối sống của gia đình, cộng đồng như: lối sống thực dụng, vị kỷ, tệ 

nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình... các biểu 

hiện hành vi lệch chuẩn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan: Chăng treo pano, áp phích, băng zôn, 

phướn và tuyên truyền trên các bảng điện tử, các địa điểm tập trung đông dân cư, trụ 

sở các cơ quan, đơn vị, các công trình văn hóa công cộng. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Hệ thống Đài 

truyền thanh thành phố, đài truyền thanh phường, xã, trang thông tin điện tử, màn 

hình Led... 

- Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đoàn thể 

ở cơ sở và lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị; lồng ghép 

thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt 

động cộng đồng khác ở cơ sở. 

2. Lĩnh vực văn hóa, thể thao 

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phát huy vai trò, hiệu 

quả các thiết chế văn hóa, quy ước, hương ước, nâng cao chất lượng các danh hiệu 

văn hoá, các hoạt động văn hóa, thể thao. Xây dựng các mô hình điểm về nếp sống 

văn minh đô thị, khu dân cư thân thiện, tương ái; củng cố mối đoàn kết lương giáo, 

đoàn kết dân tộc. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và Quyết định 

số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh quy định thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Vận động Nhân dân tổ chức việc 

cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm, không linh đình, kéo dài, làm ảnh hưởng đến 

an ninh trật tự, giao thông; tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật, bảo tồn 

những giá trị văn hoá, phong tục, tập quán truyền thống của địa phương, gìn giữ và 

phát huy bản sắc văn hóa cổ truyền dân tộc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

không phô trương, hình thức.  

- Thực hiện tốt việc ứng xử văn hoá nơi công sở, văn minh trong giao tiếp 

giữa đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị và giữa cán bộ, công chức với người dân; 

nâng cao nhận thức và xây dựng văn hoá ứng xử, giao tiếp trong đời sống cộng 

đồng, như: xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ nơi công cộng; thể hiện nếp sống văn 

minh, quan hệ cộng đồng thân thiện, nhân ái trong từng gia đình; trang phục lịch 

sự, gọn gàng nơi công cộng, đặc biệt là nơi tôn nghiêm, cơ sở tôn giáo... 
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- Giai đoạn 2021 - 2025: 96% trở lên hộ gia đình được công nhận gia đình 

văn hóa; 94% trở lên thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; có 90% 

trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Có từ 1 - 2 phường 

được công nhận đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị” (phường Trung Sơn, phường 

Bắc Sơn); phấn đấu 2 xã Đông Sơn, Yên Sơn được công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu; 18 thôn được công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 

trên 95% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, 

tang, lễ hội, nếp sống văn minh đô thị. 

- Giai đoạn 2025 - 2030: Hàng năm 95% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt danh hiệu văn hóa;  95% trở lên thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân 

cư văn hóa. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có từ 3 - 4 phường được công nhận đạt 

chuẩn “Phường văn minh đô thị” (các phường: Trung Sơn, Bắc Sơn, Tây Sơn, Yên 

Bình); số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên của thành phố đạt 46% trở 

lên trên tổng số dân; số gia đình TDTT của thành phố đạt 36% trở lên trên tổng số 

gia đình; 98% hộ gia đình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa 

bàn thành phố chấp hành tốt nếp sống văn minh đô thị; tiếp tục duy trì, nâng cao 

chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu theo hướng bền vững gắn với phát triển đô thị. 

3. Trật tự, mỹ quan đô thị 

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật 

tự đô thị trong công tác quy hoạch; không để xảy ra tình trạng xây dựng không 

phép, trái phép; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn 

bán, họp chợ, đặt biển quảng cáo, quảng cáo rao vặt, dựng rạp đám cưới, đám tang 

không đúng quy định; quy hoạch các điểm dừng, đỗ xe, không để các phương tiện 

giao thông trên vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông…  

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch không gian kiến 

trúc, cảnh quan đô thị, phát triển định hướng đô thị, đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng đô thị, công trình văn hóa, quảng trường, trung tâm thể dục thể thao, thiết chế 

văn hóa cơ sở, nhất là nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, hạ tầng kỹ thuật, trung tâm 

thương mại, cấp thoát nước, xử lý chất thải rắn, nước sinh hoạt, các cơ sở sản xuất 

vật liệu xây dựng trên địa bàn; chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông, biển báo, 

đèn tín hiệu, sơn vạch kẻ đường, làn đường, gờ giảm tốc... 

- Phổ biến những quy định về quảng cáo, đặt biển hiệu, không phát tờ rơi, 

dán quảng cáo, treo pano, áp phích sai nơi quy định để các tổ chức, doanh nghiệp 

và Nhân dân chấp hành nghiêm, góp phần tạo mỹ quan đô thị. 

- Giai đoạn 2021 - 2025: Triển khai lắp đặt 15 km đường điện chiếu sáng 

khu dân cư; thu hút đầu tư xây dựng, cải tạo và chuyển đổi mô hình quản lý kinh 

doanh chợ Đồng Giao, chợ Dâu, chợ Tân Bình; hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây 

dựng các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố. 
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- Giai đoạn 2025 - 2030: Tiếp tục duy trì, nâng cao những mục tiêu trong 

giai đoạn 2021 - 2025. Các trung tâm thương mại, siêu thị… đảm bảo chất lượng, 

có đầy đủ tiện nghi, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; 100% tuyến 

đường phố chính, 80% tuyến đường nông thôn trở lên được chiếu sáng. 

4. Môi trường 

- Trồng cây xanh đô thị, giảm thiểu ô nhiễm không khí. Tăng cường kiểm 

soát ô nhiễm không khí tại các khu vực trọng điểm như cụm công nghiệp, khu đô 

thị, cơ sở y tế, làng nghề, chợ và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhà máy 

xử lý chất thải rắn… 

- Bảo đảm nước sạch sinh hoạt cho Nhân dân. Làm mới, khơi thông hệ 

thống cống, rãnh, mương, máng, bảo đảm không để nước bẩn ứ đọng, tràn ra 

đường, khu dân cư. Kiểm tra, có biện pháp xử lý, không cho cá nhân, tập thể đổ, xả 

thải ra nguồn nước công cộng, như: sông, hồ, ao, kênh, mương, máng...  

- Không bấm còi, sử dụng máy móc… gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến khu 

vực xung quanh trong thời gian theo quy định; từng bước hình thành thói quen và 

nếp sống văn minh cho mỗi người dân, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh có sử dụng âm 

thanh về quy định giờ hoạt động và tiếng ồn. 

- Quan tâm đầu tư hệ thống thu gom, phân loại, xử lý rác thải trên địa bàn 

đảm bảo yêu cầu vệ sinh. Rà soát, quy hoạch các điểm tập kết rác thải trên địa bàn 

thành phố đảm bảo hợp lý, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.   

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hình thành nếp sống, thói quen 

tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường trong gia đình và cộng đồng. Thực hiện không xả 

rác bừa bãi, tập kết rác đúng giờ, đúng nơi quy định; từng bước triển khai mô hình 

hộ gia đình phân loại rác thải sinh hoạt (vô cơ, hữu cơ) trước mắt mỗi xã, phường 

lựa chọn từ 1 đến 2 thôn, tổ dân phố để tổ chức thực hiện; mô hình mỗi xã, phường 

chọn 1 khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.  

- Giai đoạn 2021 - 2025: 100% hộ dân, cơ sở sản xuất kinh doanh  thực hiện 

tốt công tác bảo vệ môi trường, rác thải thu gom, xử lý theo quy trình bảo đảm 

khoa học, bảo vệ môi trường; các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải lập đầy đủ hồ sơ, 

kế hoạch bảo vệ môi trường và được UBND thành phố xác nhận theo quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường; Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tổ chức tiếp nhận, 

thu gom rác thải, phân loại và xử lý rác theo đúng quy trình, bảo đảm hiệu suất cao 

nhất; tỷ lệ hộ gia đình được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 97% (nội 

thành 99,7%; ngoại thành 97%). Diện tích cây xanh công cộng đạt 7 - 10m
2
/người. 

- Giai đoạn 2025 - 2030: Tiếp tục duy trì nâng cao các tiêu chí của giai đoạn 

2021 - 2025; nghiên cứu, tham mưu, định hướng công nghệ xử lý chất thải rắn phù 

hợp nhằm giảm thiểu tối đa việc chôn lấp ảnh hưởng đến môi trường; diện tích cây 

xanh công cộng đạt trên 10m
2
/người. 



5 

 

 

5. Cải cách  hành chính, xây dựng chính quyền số 

- Từng bước đầu tư nguồn ngân sách hiện đại hóa, đồng bộ trang thiết bị tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phương để phát huy hiệu quả các ứng dụng về công nghệ 

thông tin, phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử; tổ chức thực hiện mô 

hình thí điểm “Chính quyền số cấp huyện”; đẩy mạnh cải cách hành chính, trong 

đó tập trung cải cách thủ tục hành chính. 

- Giai đoạn 2021 - 2025: Phấn đấu 90% hồ sơ công việc của thành phố và 

70% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, 100% báo cáo 

thống kê được kết nối, tích hợp, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

- Giai đoạn 2025 - 2030: Phấn đấu 95% hồ sơ công việc của thành phố và 

80% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng, 100% báo cáo 

thống kê được kết nối, tích hợp, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

6. Giáo dục - Đào tạo 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng 

chuẩn hóa gắn với đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục. Duy trì và nâng 

cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia.  

- Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo 

dục các cấp.  

- Giai đoạn 2021 - 2025: 100% cơ sở giáo dục triển khai và thực hiện nội 

dung giáo dục thể chất, tăng cường thể lực cho học sinh; 100% cơ sở giáo dục thực 

hiện tốt việc chỉnh trang khuôn viên trường, lớp, cơ sở vật chất tạo môi trường 

xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện với học sinh; có 95% hồ sơ công việc của các 

cơ sở giáo dục được thực hiện và xử lý trên môi trường mạng, 100% báo cáo thống  

kê được kết nối, tích hợp, chia sẻ trên hệ thống tin báo của ngành; quy hoạch, sắp 

xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô hợp lý, đảm bảo 100% phường, xã có 

đủ các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. 

- Giai đoạn 2025 - 2030: Giữ vững các tiêu chí đạt được trong giai đoạn 

2021 - 2025 và phấn đấu 100% hồ sơ công việc của các cơ sở giáo dục được thực 

hiện và xử lý trên môi trường mạng. 

7. Y tế 

- Thực hiện toàn diện các giải pháp nâng cao sức khỏe, hoạt động chăm sóc 

sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; nâng cao thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và 

các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân. 

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng trên tuổi của trẻ em 

dưới 5 tuổi hằng năm giảm 0,1%; tỷ lệ sinh hàng năm giảm 0,1‰; duy trì 100% xã, 

phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định của Bộ Y tế; đạt 13,58 bác 

sỹ/1vạn dân,`100% Trạm y tế có bác sỹ làm thường xuyên. 

- Giai đoạn 2025 - 2030: Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt được 

trong giai đoạn 2021 - 2025. 
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8. Các hoạt động xã hội 

- Coi trọng giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới, 

con cháu quý trọng ông bà, cha mẹ, người lớn gương mẫu cho trẻ nhỏ. Xây dựng tổ 

ấm gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, có đời sống kinh tế ổn định và phát triển, 

các thành viên trong gia đình có ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống lành mạnh, cần 

kiệm trung thực, nhân nghĩa, có tinh thần tương thân, tương ái, có trách nhiệm với 

bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội. 

- Thực hiện tốt các chính sách, chương trình giảm nghèo toàn diện và bền 

vững. Phấn đấu đến năm 2025 số hộ nghèo của thành phố giảm 1/3 so với kết quả 

điều tra cuối năm 2021; bảo đảm 100% hộ nghèo thuộc đối tượng được thụ hưởng 

chính sách từ các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững của Trung ương, của 

tỉnh và thành phố. Đến năm 2030 đạt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra. 

- Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, 

nâng cao chất lượng công tác người có công với cách mạng. Phấn đấu nâng cao tỷ 

lệ mức sống đối tượng chính sách giàu lên 6%, khá 26%, trung bình 68%. Đến 

năm 2025, phấn đấu đạt 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống 

bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; giữ vững chỉ 

tiêu 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe cơ bản; 100% người có công với cách mạng được lập hồ sơ điện tử, 90% 

con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc hóa học được tư 

vấn để phát hiện sớm, can thiệp sớm, phục hồi chức năng các dị tật bẩm sinh và 

các dạng khuyết tật. 

9. An ninh trật tự, an toàn xã hội 

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động đấu 

tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Không để 

hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt 

cấp, kéo dài.  

- Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội. Kiên 

quyết xử lý các hành vi gây rối, vi phạm về trật tự an ninh, an toàn xã hội và an 

toàn giao thông. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn hóa giao thông để mỗi 

người khi tham gia giao thông phải có ý thức tự giác chấp hành các quy định của 

pháp luật, giữ an toàn cho mình và mọi người. Tuyên truyền tác hại của việc lạm 

dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai 

nạn. Phòng, chống ùn tắc giao thông ở các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn. 

Phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình, điển hình của quần chúng, Nhân dân 

trong công tác gìn giữ trật tự an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông. Triển khai 

đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, các âm mưu, “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. 
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10. Kinh phí 

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách địa phương; nguồn vốn tài 

trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai các nội dung Nghị 

quyết số 06-NQ/TU đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong 

cộng đồng dân cư thông qua các hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống Đài 

truyền thanh xã, phường, tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố, 

sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội…; lồng ghép việc triển khai xây dựng, thực 

hiện nếp sống văn minh với nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ 

quan đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng các mô 

hình điểm về nếp sống văn minh đô thị, khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"… 

- Phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử phạt các hành vi vi 

phạm các quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua 

Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 20/10. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND thành phố: Cụ thể hóa 

thành kế hoạch của đơn vị mình theo từng năm, từng giai đoạn để triển khai thực 

hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 

về UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 20/10. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, thực hiện công tác 

tuyên truyền trực quan, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của thành phố. 

- Tham mưu lồng ghép việc triển khai xây dựng, thực hiện nếp sống văn 

minh đô thị với nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị, 

doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm trong 

hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Tham mưu UBND thành phố định kỳ sơ kết, tổng kết công tác xây dựng 

nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. 
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4. Phòng Tài chính - kế hoạch: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố 

trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hằng năm cho các cơ quan, 

đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội thành phố  

- Triển khai thực hiện việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị 

trong hệ thống tổ chức của mình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tổ 

chức thành viên và đoàn viên, hội viên. Lồng ghép các nội dung xây dựng, thực 

hiện nếp sống văn minh đô thị vào các phong trào, các cuộc vận động do tổ chức 

mình tổ chức và phát động. 

- Chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hàng năm gắn với việc 

đăng ký thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nếp văn minh đô thị, bình xét 

gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. 

Căn cứ Kế hoạch của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong 

quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về 

Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy;                (để b/c)  

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức  

chính trị - xã hội;  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 
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