TỈNH ỦY HÒA BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Hòa Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2020

Số 1620 - QĐ/TU

QUYẾT ĐỊNH
ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận
trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình,
giai đoạn 2020 - 2025
-----

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác dân vận trong tình hình mới;
- Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;
- Căn cứ Quy chế làm việc số 08-QC/TU, ngày 15/5/2019; Quyết định
số 1372-QĐ/TU, ngày 28/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sửa
đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế số 08-QC/TU, ngày 15/5/2019 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
- Căn cứ Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với phong trào
thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
- Xét đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Tờ trình số 259-TTr/BDVTU,
ngày 15/5/2020,
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình, giai đoạn 2020 - 2025.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 3. Các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các
Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
-

Ban Bí thư,
Ban Dân vận Trung ương,
Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
Như Điều 3
Lãnh đạo VPTU + CV,
Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Người ký: Ngô Văn Tuấn
Email:
PBTTUHB@TUHOABINH
Cơ quan: Tỉnh ủy Hòa Bình
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy
Ngô Văn Tuấn
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ĐỀ ÁN
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng
đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1620-QĐ/TU ngày 12/8/2020
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
----Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG XÂY DỰNG
ĐÔ THỊ VĂN MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
I- Khái quát chung về tình hình đô thị trên địa bàn tỉnh
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước
tỉnh Hòa Bình đang trong giai đoạn phát triển toàn diện trên các lĩnh vực
kinh tế, văn hóa, xã hội; quy mô nền kinh tế được mở rộng, cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ lệ đô thị hóa và xã đạt chuẩn nông thôn
mới đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Đô thị trung tâm
thành phố Hòa Bình và các thị trấn được đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng
theo tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật đô thị. Nhiều khu dân cư mới, trung tâm
thương mại được đầu tư và đưa vào sử dụng, đáp ứng được yêu cầu phát
triển đô thị và phục vụ nhu cầu của nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 12 đô thị,
trong đó thành phố Hòa Bình đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II;
nâng cấp thị trấn Lương Sơn và khu vực lân cận lên đô thị loại IV.
Hiện nay, toàn tỉnh có 03/10 phường (chiếm 30%) và 04/10 thị trấn
(chiếm 40%) đạt chuẩn đô thị văn minh theo Thông tư số 02/2013/TTBVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Quy định
chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “ Phường đạt chuẩn văn
minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.
II- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực
hiện xây dựng đô thị văn minh
Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm, lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển và xây dựng đô thị
văn minh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn để phát triển kinh tế, thu
hút đầu tư trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 13CT/TU, ngày 08/4/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;
Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của các
cấp ủy đảng đối với phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn tỉnh, trong
đó chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân
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dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận
chính quyền và phong trào thi đua Dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó
chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình Dân vận khéo trong thực hiện
văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh,...
Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và
Quyết định số 2431/QĐ-UBND, ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 –
2020, định hướng đến năm 2030, các cấp ủy đảng, chính quyền căn cứ điều
kiện thực tế của địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả
công tác quy hoạch, quản lý và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn.
III- Một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện xây dựng đô
thị văn minh trên địa bàn tỉnh
Xác định xây dựng đô thị văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị; là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi
người, mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị; trong những năm qua, các cấp ủy,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội luôn quan
tâm, chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý
thức tự giác của nhân dân trong công tác xây dựng văn minh đô thị; phổ biến
đến người dân các quy định về quản lý đô thị, hành lang an toàn giao thông,
vệ sinh môi trường, các quy ước, hương ước về thực hiện nếp sống văn
minh,... Các phong trào thi đua về thực hiện nếp sống văn minh đô thị được
phát động và triển khai sâu rộng, lồng ghép với triển khai phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thu hút đông đảo nhân dân trên
địa bàn hưởng ứng, tham gia. Nhiều mô hình tự quản về đảm bảo an toàn
giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị đã được triển khai
và duy trì hiệu quả, tiêu biểu như các mô hình: Khu dân cư tự quản về vệ
sinh môi trường; khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố tự quản không có
quảng cáo, rao vặt sai quy định; đoạn đường cựu chiến binh tự quản; tuyến
đường thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; đường hoa
phụ nữ tự quản,… Việc chấm điểm các tiêu chí về thực hiện nếp sống văn
minh đô thị, bình xét các danh hiệu văn hóa và khen thưởng, biểu dương
những tập thể, cá nhân điển hình được các địa phương, đơn vị thực hiện
thường xuyên, nghiêm túc, tạo động lực thúc đẩy, khích lệ nhân dân thi đua
xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.
IV- Những hạn chế yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện xây
dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh
1- Hạn chế, yếu kém
Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy thời gian qua việc
triển khai thực hiện xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ
một số hạn chế, yếu kém, bất cập như: Việc đảm bảo trật tự, nhất là trật tự
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xây dựng, an toàn giao thông, nếp sống văn minh đô thị chuyển biến chậm.
Vệ sinh môi trường còn nhiều tồn tại. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng
đường để cơi nới nhà ở, kinh doanh, quảng cáo, gây mất trật tự, mỹ quan còn
diễn ra khá phổ biến; còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng. Ý thức chấp
hành pháp luật về trật tự và môi trường đô thị của một số tổ chức và một bộ
phận người dân chưa cao; văn hóa trong ứng xử và sinh hoạt nơi công cộng
còn hạn chế; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến
phức tạp; tình trạng tổ chức đám cưới, đám ma ở lòng đường còn diễn ra khá
phổ biến gây mất an toàn giao thông; việc xây dựng nhà khi chưa được cấp
phép của các cơ quan quản lý còn xảy ra; công tác quản lý nhà nước về đô
thị còn yếu,…
2- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
Nhận thức, ý thức chấp hành Quy định về công tác quản lý, quy hoạch
và xây dựng đô thị văn minh của một bộ phận người dân, cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức chưa đầy đủ. Thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường
xuyên do đó quá trình thực hiện công tác quản lý, quy hoạch đất đai đô thị
còn nhiều bất cập. Việc quan tâm giải quyết các vấn đề đô thị của chính
quyền các cấp chưa thực sự quyết liệt và hiệu quả; còn có biểu hiện nể nang,
thiếu kiên quyết trong quá trình xử lý vi phạm. Trình độ chuyên môn của
một số cán bộ trực tiếp làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về đô
thị có mặt còn hạn chế. Việc tuyên truyền về pháp luật đất đai, thông tin về
quy hoạch đô thị còn yếu; nguồn lực để thực hiện còn nhiều khó khăn.
V- Sự cần thiết ban hành đề án
Trước yêu cầu của thời kỳ mới, tỉnh ta đang trong quá trình thực hiện
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế sâu rộng, thu hút đầu tư
mạnh mẽ, do đó đặt ra nhiều vấn đề mới nảy sinh như: Sự thay đổi về cơ cấu
xã hội, giai cấp, lao động; vấn đề phân hóa giàu nghèo với công bằng xã hội,
sự chuyển dịch lao động từ khu vực nông thôn ra thành thị, từ sản xuất nông
nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ,... điều này có tác động mạnh mẽ đến quá
trình xây dựng và phát triển các khu đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian
tới.
Từ thực tế việc triển khai thực hiện xây dựng đô thị văn minh trên địa
bàn tỉnh thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được còn bộc lộ một số
hạn chế, yếu kém làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh. Nguyên
nhân chủ yếu của những hạn chế yếu kém phần lớn là do nhận thức, ý thức
của nhân dân trong đó có cán bộ, đảng viên. Để khắc phục những hạn chế,
yếu kém trong thực hiện xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh trong
thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án: “Nâng cao chất
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lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình, giai 2020 - 2025”.
VI- Căn cứ xây dựng đề án
- Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung
ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác dân vận trong tình hình mới”.
- Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Nghị quyết số 92/NQ-CP, ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số
giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.
- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy
định về xét tặng Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn
hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
- Thông tư số 02/2013/TT- BVHTTDL, ngày 24/01/2013 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét
và công nhận “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn
minh đô thị”.
- 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”.
- Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 08/7/2016 của Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thực hiện
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”.
- Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 08/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với phong trào thi đua “Dân
vận khéo” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
- Chương trình số 31-CTr/TU, ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020.
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Phần thứ hai
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG
XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

I- Quan điểm
1- Xây dựng văn minh đô thị phải bắt đầu từ nhận thức, ý thức, sự chủ
động, tích cực của mỗi người dân; mục đích là phục vụ cuộc sống của nhân
dân. Làm đến đâu, chắc đến đó.
2- Công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh phải đặt dưới sự
lãnh đạo của Đảng và được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý
nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh nói chung và các đô thị nói
riêng. Mọi quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh phải phù hợp
với lợi ích của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát huy được sức mạnh
tổng hợp của các lực lượng tham gia thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn
minh, hiện đại trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Động lực thúc đẩy phong
trào nhân dân trong xây dựng đô thị văn minh là phát huy quyền làm chủ,
đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết hợp hài hòa giữa lợi ích, quyền
lợi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân, những gì
có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh.
3- Công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh là trách nhiệm của
cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn
viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, trong đó, Đảng lãnh đạo, chính
quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể làm nòng cốt trong
công tác tuyên truyền vận động và thực hiện chức năng giám sát và phản
biện xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để
nhân dân tin tưởng, noi theo. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn,
dân làm, dân kiểm tra”.
II- Mục tiêu
1- Mục tiêu tổng quát
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động nhân
dân đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chung tay, góp sức xây dựng đô thị văn
minh, giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã
hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn dân cư.
2- Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
- 100% chính quyền các cấp ban hành quy định quản lý quy hoạch; quy
chế quản lý đô thị; xây dựng kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đô thị,
nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp phổ biến, tuyên truyền về xây

8

dựng nếp sống văn minh, văn hóa đô thị đến các hộ gia đình và cơ quan, đơn
vị trên địa bàn; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ dân phố, khu dân cư thuộc
các phường, thị trấn đưa nội dung thực hiện các tiêu chuẩn văn minh đô thị
vào quy ước, hương ước của địa phương và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có
hiệu quả.
- Có trên 80% tổng số phường, thị trấn có môi trường văn hóa lành
mạnh, đô thị phát triển bền vững, công dân thân thiện, nếp sống văn minh và
được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị theo Thông tư số 02/2013/TTBVHTTDL, ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- 80% trở lên hộ gia đình sinh sống ở các phường, thị trấn thực hiện tốt
các quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ
hội và nếp sống văn minh đô thị. Cam kết không lấn chiếm lòng đường, hè
phố gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển
quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị.
- 80% trở lên gia đình sinh sống ở các phường, thị trấn được công nhận
“Gia đình văn hóa” hằng năm.
- 80% trở lên tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn được công nhận “Tổ
dân phố văn hóa” hằng năm.
- 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường,
thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa liên tục 05 năm trở lên.
- 100% tổ dân phố, khu dân cư thuộc các phường, thị trấn vận động
được các tổ chức, cá nhân không lấn chiếm lòng đường, hè phố, gây cản trở
giao thông, không cơi nới, làm mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây
mất mỹ quan đô thị; đồng thời vận động nhân dân tham gia bảo dưỡng, nâng
cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường.
- 100% phường, thị trấn đăng ký xây dựng mô hình tự quản và các mô
hình điển hình trong xây dựng đô thị văn minh; trong đó mỗi đơn vị có ít
nhất từ 02 đến 03 mô hình tiêu biểu được gắn biển, nhân rộng tại khu dân cư.
- 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường, thị trấn đạt
chuẩn quy định về môi trường.
III- Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh
1- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác dân vận
trong xây dựng đô thị văn minh
- Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai
thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số
13-CT/TU, ngày 08/4/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
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minh”; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 01/11/2016 về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong
cộng đồng dân cư; Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 26/11/2019 về tăng cường sự
lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa
bàn tỉnh Hòa Bình, trong đó chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua
“Dân vận khéo” trong xây dựng đô thị văn minh.
Để việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trở thành nền nếp, các đảng
bộ trực thuộc căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nghiên cứu ban hành
văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện
nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2025 để lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện. Chỉ đạo chính quyền các cấp tham mưu các giải pháp cụ thể,
phù hợp để lập lại trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh theo các tiêu
chí quy định.
- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác dân vận của Đảng theo hướng bám
sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân để nghe ý
kiến phản ánh, kiến nghị và hiến kế của nhân dân; tập trung giải quyết những
bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên
quan đến đời sống, việc làm, công tác quy hoạch, quản lý đô thị,…
- Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển
khai thực hiện xây dựng quy hoạch, quản lý đô thị theo quy định.
2- Đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính
quyền các cấp trong triển khai thực hiện xây dựng đô thị văn minh
- Chính quyền các cấp chủ động tổ chức thực hiện công tác quy hoạch,
quản lý xây dựng đô thị; quan tâm đến vệ sinh môi trường, các công trình
công cộng, thực hiện nếp sống văn minh,... Xác định mục tiêu trước mắt và
lâu dài đối với việc xây dựng đô thị văn minh để tập trung chỉ đạo làm thí
điểm để nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng. Tập trung tuyên
truyền để người dân tự giác dỡ bỏ những bục bệ, mái che, mái vẩy, biển
hiệu, quảng cáo,… sai quy định tại các tuyến phố; đồng thời tập trung chỉnh
trang, đầu tư, cải tạo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật như hè phố, lòng đường, hệ
thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, lắp camera trên những trục đường
chính,…
- Tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn ký cam kết chấp hành tốt quy chế
quản lý đô thị, các quy định về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường,…
Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý kịp thời,
quyết liệt những công trình xây dựng trái phép, không phép, không đảm bảo
an toàn, không đảm bảo vệ sinh môi trường, các hành vi chiếm dụng vỉa hè,
lòng đường, lề đường; tổ chức tháo dỡ các bục, bệ, mái hiên, mái vẩy không
đúng quy định, vi phạm hành lang giao thông.
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- Củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác quản lý trật tự đô thị. Ủy ban
nhân dân các cấp căn cứ điều kiện, tình hình thực tế và quy định chung để
ban hành quy chế quản lý đô thị phù hợp, trong đó cần quan tâm đến các tiêu
chí như: Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch; nâng cao chất
lượng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh,
văn hóa đô thị; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao; nâng cao ý thức chấp
hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định
của địa phương. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn
phải cam kết thực hiện tốt quy định; các phường, thị trấn phải đăng ký xây
dựng “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” để xây dựng kế hoạch,
phấn đấu thực hiện.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng thực
chất, cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra,
giám sát” trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, quản
lý xây dựng, chỉnh trang đô thị, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất
đai, môi trường,... Theo đó, các chủ trương, nhiệm vụ phát triển và quản lý
đô thị như: Duy trì trật tự vệ sinh, cảnh quan môi trường vệ sinh, sạch đẹp,
xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, cải tạo đường ngõ, tháo dỡ công trình lấn
chiếm mở rộng hè, đường,… phải được công khai và tranh thủ ý kiến nhân
dân tham gia bàn bạc và đóng góp; qua đó góp phần hình thành và nâng cao
ý thức, trách nhiệm, nếp sống văn minh đô thị của người dân. Duy trì, thực
hiện tốt việc tiếp dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết
kịp thời những phản ánh, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, đồng
thời nghe ý kiến hiến kế của nhân dân đối với công tác quản lý, điều hành
các hoạt động của nhà nước, trong đó có những vấn đề liên quan đến công
tác quản lý, xây dựng đô thị.
3- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công
chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong xây
dựng đô thị văn minh
- Phải xác định công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh là một
trong những nhiệm vụ tiên quyết giúp các địa phương thực hiện và hoàn
thành các mục tiêu trong xây dựng đô thị văn minh trong thời gian tới. Chú
trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý
thức tự giác của nhân dân trong công tác xây dựng văn minh đô thị; phổ biến
đến người dân các quy định về quản lý đô thị, hành lang an toàn giao thông,
vệ sinh môi trường, các quy ước, hương ước về thực hiện nếp sống văn
minh,… Phải làm cho người dân thấy được lợi ích và trách nhiệm của mình
trong việc xây dựng đô thị văn minh đối với đời sống, sinh hoạt hằng ngày,
từ đó họ tự giác, tự nguyện tham gia thực hiện.

11

Nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội
ngũ cán bộ, công chức được phân công tham mưu, phụ trách thực hiện công
tác quy hoạch, quản lý đô thị tại các địa phương; phải nắm rõ, nắm chắc các
quy định về công tác quy hoạch, quản lý đô thị để tham mưu, đề xuất giúp
cấp ủy, chính quyền các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực
hiện hiệu quả nhất, phù hợp nhất với phương châm “Cái gì có lợi cho dân thì
hết sức làm, cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.
- Phát huy vai trò của các Tổ tự quản, người có uy tín ở cộng đồng dân
cư trong công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực để thực
hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, giải pháp,
các mô hình điển hình trong thực hiện văn minh đô thị; phát huy sức mạnh
của dư luận xã hội đối với những tổ chức, cá nhân không có ý thức chấp
hành hoặc vi phạm các quy định về xây dựng và quản lý trật tự đô thị. Thực
hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với việc kế thừa và phát huy những giá trị
đạo đức, văn hóa, nhân văn truyền thống phù hợp với đời sống hiện đại,…
Tất cả phải hướng đến mục tiêu nếp sống văn minh đô thị thực sự “tỏa rộng,
thấm sâu” trong cộng đồng dân cư đô thị.
4- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây
dựng đô thị văn minh
- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng
cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác, tự nguyện tham
gia xây dựng đô thị văn minh.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận
khéo” trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, lồng ghép với việc triển
khai 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”;
“Người tốt, việc tốt”,… Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong
xây dựng đô thị văn minh như: “Tổ tự quản trong công tác trật tự đô thị”,
“Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường”, “Khu dân cư, tuyến đường,
tuyến phố tự quản không có quảng cáo, rao vặt trái quy định”, Tuyến phố tự
quản “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Đoạn đường Cựu chiến binh tự quản”, Tuyến
đường thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, “Ngõ phố
Phụ nữ tự quản”, “Lòng đường an toàn, trên hè gọn gàng”, “Tuyến phố
không rác”, “Túi rác người cao tuổi”,... vận động nhân dân hiến đất, góp
công cải tạo, mở rộng ngõ, ngách,...
- Việc xây dựng văn minh đô thị phải gắn chặt với nâng cao chất lượng
danh hiệu “gia đình văn hóa, “khu dân cư văn hóa”, do đó cần nghiên cứu

12

đưa nếp sống văn minh đô thị gắn với các tiêu chuẩn bình xét công nhận
danh hiệu “gia đình văn hóa, “khu dân cư văn hóa” trong thời gian tới.
- Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số
218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch,
quản lý đô thị, thực hiện chế độ, chính sách đối với các hộ dân trong diện
phải di dời, tháo dỡ nhà ở khi chính quyền địa phương điều chỉnh, xây dựng
quy hoạch đô thị.
- Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền các cấp trong công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện quy hoạch, quản lý đô thị;
vận động nhân dân đồng tình, ủng hộ các biện pháp, giải pháp thực hiện xây
dựng văn minh đô thị trên địa bàn trong thời gian tới.
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I- Thời gian thực hiện Đề án
Đề án thực hiện trong 5 năm (2020 - 2025). Hằng năm có báo cáo đánh
giá kết quả thực hiện Đề án; tiến hành sơ kết, tổng kết theo quy định.
II- Kinh phí thực hiện Đề án
1- Nguồn kinh phí cấp từ ngân sách Đảng hằng năm.
2- Lồng ghép các nguồn kinh phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn của các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị
- xã hội và nguồn ngân sách hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp.
3- Kinh phí thực hiện một số hoạt động đặc thù để thực hiện các mô
hình ở cơ sở (nếu có) và nguồn kinh phí hỗ trợ từ các chương trình khác.
III- Tổ chức thực hiện Đề án
1- Ban Dân vận Tỉnh ủy
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tham
mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện
Đề án, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu tiến
hành sơ kết, tổng kết theo quy định.
- Hướng dẫn các cấp ủy cơ sở triển khai xây dựng mô hình, định hướng
lựa chọn nội dung mô hình vào những vấn đề mới, vấn đề liên quan đến xây
dựng đô thị văn minh.
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2- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh
Chỉ đạo nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công
tác dân vận và nội dung Đề án; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chính
sách có liên quan, tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao hiệu quả thực hiện Đề
án; chỉ đạo giám sát việc thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.
3- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Căn cứ nội dung của Đề án, xây dựng kế hoạch, thể chế hoá bằng các
cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện.
- Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan tham
mưu xây dựng nội dung, tiêu chí đánh giá cụ thể để áp dụng trong toàn tỉnh
đảm bảo thiết thực, hiệu quả, rõ người, rõ việc. Chỉ đạo thực hiện nghiêm
công tác quy hoạch và quản lý đô thị trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian
tới.
- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án về Ban
Dân vận Tỉnh ủy để tổng hợp.
4- Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
- Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án đảm bảo phù hợp với
điều kiện thực tế của địa phương.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án.
5- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ
nội dung đề án và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch
phối hợp với các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu của Đề án; tham gia giám sát,
phản biện xã hội và góp ý xây dựng trong việc xây dựng đô thị văn minh.
- Các hội quần chúng căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền,
vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng đô
thị văn minh trên địa bàn.
------------------------

