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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động xây dựng 

 “Tuyến đường Văn hóa, văn minh đô thị” năm 2022 

trên địa bàn phường Thuận Phước  
 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/QU ngày 10/12/2020 của Quận ủy Hải Châu, 

Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/02/2021, Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 

04/3/2022 của UBND quận triển khai thực hiện Cuộc vận động “3 hơn” - “Sạch 

đẹp hơn; An toàn hơn; Văn minh, lịch sự hơn”, Kế hoạch số 98/KH-BCĐ ngày 

26/4/2022 về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” năm 2022 trên địa 

bàn quận và Công văn số 1302/UBND-PVHTT ngày 25/6/2022 về việc tổ chức 

phát động ra quân triển khai thực hiện “Tuyến đường Văn hóa, văn minh đô thị” 

năm 2022. UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

 1. Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân 

trong việc chấp hành chấp hành pháp luật giao thông và xây dựng văn hóa giao 

tiếp ứng xử văn minh nơi công cộng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô 

thị. 

 2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong nhân dân 

phường Thuận Phước tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn 

hóa - văn minh trong đời sống xã hội. 

 3. Lồng ghép thực hiện các tiêu chí xây dựng “Phường thân thiện môi 

trường”. 

4. Sự tham gia phối hợp của Mặt trận, các hội đoàn thể trong công tác vận 

động, tuyên truyền hội viên và nhân dân trong công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi 

trường, mỹ quan đô thị nhằm góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng thành 

công “Tuyến đường văn minh đô thị” trên địa bàn phường. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyến đường triển khai thực hiện 

Tổ chức lễ phát động ra quân triển khai thực hiện xây dựng “Tuyến đường 

Văn hóa, văn minh đô thị” tại 2 tuyến đường gồm: 

a) Tuyến đường Nguyễn Văn Thủ: Tổ dân phố số 48. 

b) Tuyến đường Bùi Xuân Phái: Tổ dân phố số 42. 

2. Tiêu chí thực hiện 
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a) Cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định và đầy đủ 

trong các ngày Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, xã hội. 

b) Cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, tài sản nơi công cộng luôn được giữ gìn, bảo 

quản và chăm sóc sạch đẹp. 

c) Không có tình trạng viết, vẽ bậy trên tường; sơn, treo, dán quảng cáo  trái  

phép, sai quy định. 

d) Sắp xếp chậu cây cảnh ngăn nắp gọn gàng sát da tường nhà, không để lấn 

chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. 

e) Lòng đường, vỉa hè luôn sạch sẽ; không để nước đọng, rác thải, nước thải 

đổ ra đường, vỉa hè. 

f) Thực hiện đổ, bỏ rác vào thùng rác công cộng, hạn chế thấp nhất tình 

trạng để rác trước nhà, gốc cây, trụ điện… trước và sau thời gian thu gom rác theo 

quy định. 

g) Không để xảy ra tình trạng chăn, dắt, thả súc vật chạy rong, phóng uế trên 

đường phố, công viên, vườn dạo. 

h) Các hộ kinh doanh buôn bán sắp xếp xe máy, xe đạp, bàn ghế gọn gàng, 

đúng quy định trên vỉa hè. 

i) Trồng đồng bộ mỗi nhà một chậu cây hoa giấy cảnh đặt để trước nhà. 

j) Làm khung để trang trí tuyên truyền trên 2 tuyến đường. 

h) Vẽ tranh, trang trí trên các trụ điện. 

3. Thời gian triển khai 

a) Từ ngày 1/7 -5/7/2022: UBND phường khảo sát hiện trạng và ban hành kế 

hoạch triển khai thực hiện. 

b) Từ ngày 6/7-10/7/2022:  Tổ chức là việc với Khu dân cư để thông báo 

chủ trương. 

c) Từ ngày 11/7 – 16/7/2022: Khu dân cư thông báo, tuyên truyền cho nhân 

dân biết và thực hiện. 

d) Từ ngày 17/7 – 30/7: Khu dân cư dân tổ chức ra quân sắp xếp chậu cây 

cảnh, trang trí chậu hoa và  tổng dọn vệ sinh môi trường.  

e) Ngày 6/8/2022 : UBND phường tổ chức Lễ phát động xây dựng tuyến 

đường Văn hóa, văn minh đô thị. 

4. Tổ chức buổi lễ phát động 

a) Địa điểm tổ chức: Đường Nguyễn Văn Thủ 

b) Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 6/8/2022 

c) Chương trình tổ chức 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- UBND phường phát động 
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- Khu dân cư phát biểu hưởng ứng  

- Ra quân triển khai thực hiện các tiêu chí 

c) Thành phần mời 

- Đại diện lãnh đạo UBND quận Hải Châu; 

- Đại diện văn phòng UBND quận; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa; trung tâm Văn hóa - Thể thao; phòng 

TNMT quận; 

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND; UBMTTQVN phường; 

- Đại diện các Hội đoàn thể phường; 

- Bí thư chi bộ; TBCTMT; các chi hội KDC và nhân dân các Tổ dân phố 42, 

48. 

- Đội thanh niên tình nguyện môi trường CCB, Đoàn thanh niên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND phường 

a) Phối hợp với khu dân cư khảo sát hiện trạng các tuyến đường và xây dựng 

kế hoạch lễ phát động, tổ chức lực lượng ra quân và báo cáo kết quả thực hiện. 

c) Thành lập Tổ kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm sau khi tổ chức triển 

khai thực hiện nội dung “Tuyến đường Văn hóa, văn minh đô thị”.  

b) Tổ chức khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt trong việc xây 

dựng thành công “Tuyến đường Văn hóa, văn minh đô thị”. 

2. UBMTTQVN và các hội, đoàn thể phường 

a) UBMTTQVN phường 

- Phối hợp với UBND phường triển khai kế hoạch đến Ban công tác Mặt 

trận thuộc các tuyến đường trên. 

- Tích cực vận động, tuyên truyền mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân nắm 

các chủ trương, quy định để thực hiện có đồng bộ, hiệu quả, thiết thực. 

- Chỉ đạo cho các Ban công tác mặt trận đẩy mạnh công tác phối hợp với Tổ 

trưởng TDP, chi hội đoàn thể khu dân cư tổ chức tốt buổi sinh hoạt chuyên đề về  

xây dựng “Tuyến đường văn hóa, văn minh đô thị” năm 2022 

b) Các hội, đoàn thể phường 

Tham gia phối hợp và chỉ đạo các Chi hội trực thuộc cùng vận động tuyên 

truyền cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí trên.  

c) Đoàn thanh niên phường tổ chức khảo sát và có kế hoạch vẽ tranh trang 

trí các trụ điện trên 2 tuyến đường. 

3. Công an phường 
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Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, xử phạt tình trạng đậu đỗ xe ô tô 

không đúng quy định. 

4. Tổ Trật tự đô thị và Vệ sinh môi trường phường 

Kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, sắp xếp chậu cây cảnh và vệ sinh 

môi trường, đổ vật liệu, xà bần giá hạ không đúng quy định. 

5. Đề nghị Chi ủy chi bộ khu dân cư 

Đề nghị Chi ủy chi bộ quan tâm phối hợp với UBND phường trong công tác 

lãnh chỉ đạo cán bộ Khu dân cư, đảng viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực 

hiện tốt tiêu chí xây dựng “Tuyến đường Văn hóa, văn minh đô thị” để lồng ghép 

thực hiện Tổ văn hóa, văn minh; Khu dân cư văn hóa, văn minh.  

6. Tổ trưởng Tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận 

a) Tổ trưởng Tổ dân phố phối hợp với Ban Công tác mặt trận tuyên truyền, 

triển khai cho nhân dân  thực hiện các nội dung xây dựng “Tuyến đường văn minh 

đô thị” trên địa bàn tổ, đảm bảo 100% hộ dân được tiếp cận thông tin và cam kết 

thi đua thực hiện. 

b) Vận động nhân dân tự trang trí cho mỗi gia đình một chậu hoa giấy cảnh 

để trước mặt tiền nhà. 

 c) Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân ra quân tổng dọn vệ sinh môi 

trường, sắp xếp chậu cây cảnh nép sát da tường nhà nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị. 

 V. KINH PHÍ  

 Kinh phí triển khai thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương năm 2022 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ phát động xây dựng “Tuyến đường Văn 

hóa, văn minh đô thị” năm 2022 trên địa bàn phường Thuận Phước. Đề nghị các 

đơn vị có liên quan tập trung phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- UBND, UBMT quận Hải Châu (b/cáo);                    

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT quận Hải Châu (b/cáo);      

- Phòng QLĐT, TNMT quận Hải Châu (b/cáo);                      
- Đảng ủy phường (b/cáo); 

- UBMT, hội đoàn thể phường (p/ hợp thực hiện); 

- Công an, TTVHTT-HTCĐ phường (p/hợp thực hiện); 

- Tổ TTĐT phường (p/hợp thực hiện); 

- Bí thư chi bộ (p/hợp chỉ đạo); 

- Tổ trưởng tổ dân phố, Ban CTMT (t/hiện); 

- Lưu: VT, ĐCXD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hà 
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