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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị

trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2005/NQ/HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, kỳ họp thứ 5 về thực hiện Chương trình 
xây dựng “Thành phố 3 có”: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hoá - văn minh 
đô thị;

Căn cứ Quyết định số 143/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Uỷ 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng “Ban hành Đề án Xây dựng nếp sống văn hoá - văn 
minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010”;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Thể thao quận Sơn Trà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Xây dựng nếp sống văn 
hoá - văn minh đô thị trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010.

Điều 2. Giao Phòng Văn hoá - Thể thao quận hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND, Trưởng phòng Văn hoá - Thể thao quận, Chủ 

tịch UBND các phường, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 
quan căn cứ Quyết định  thi hành./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Công Hồ
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KẾ HOẠCH
Xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị 

trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08  /2007/QĐ-UBND  

ngày 30  tháng 8  năm 2007 của Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng nội dung của Đề án xây dựng nếp sống 

văn hoá- văn minh đô thị của thành phố Đà Nẵng đến các phòng, ban ngành, đoàn 
thể, cơ quan, đơn vị ... và toàn thể nhân dân, làm cho mọi người dân, cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, sinh viên học sinh.... nâng cao nhận thức tuân thủ các quy 
định của pháp luật, các qui ước của cộng đồng, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hoá 
- văn minh đô thị.

2. Các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và các địa phương tiến 
hành xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp và các mô hình cụ thể nhằm tập trung 
xây dựng các hành vi ứng xử có văn hoá, văn minh và phòng chống, ngăn ngừa, giảm 
thiểu các hành vi thiếu văn hoá, hành vi vi phạm nếp sống văn hoá - văn minh đô thị.

3. Duy trì thường xuyên có hiệu quả phong trào toàn dân xây dựng nếp sống văn 
minh - văn hoá đô thị; phòng chống và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nếp sống văn 
hoá - văn minh theo quy định của pháp luật, từng bước hình thành thói quen và nếp sống 
văn minh cho mỗi người dân, mỗi cán bộ công chức, người lao động....

4. Phấn đấu đến năm 2010, cơ bản định hình một số hành vi ứng xử văn hoá - 
văn minh đô thị và trở thành nếp sống tự giác của người dân Sơn Trà.

II. NỘI DUNG, LĨNH VỰC XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ - VĂN 
MINH, ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG VÀ ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI:

1. Nội dung xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh:
- Sống và làm việc theo pháp luật và qui định, qui ước của cộng đồng dân cư cơ 

quan, đơn vị;
- Có tinh thần yêu nước, yêu quê hương, có lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền 

thống quê hương anh hùng, có ý chí tự lực tự cường, phấn đấu vì quê hương giàu 
mạnh, công bằng dân chủ và văn minh;

- Hướng về cội nguồn, tổ tiên, biết gìn giữ, trân trọng và phát huy truyền thống và 
bản sắc văn hoá dân tộc;



- Giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo, kính già, yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ, có 
tinh thần tương thân tương ái;

- Có ý thức đoàn kết cộng đồng, có tinh thần hợp tác, sẵn sàng giúp đỡ mọi 
người, tôn trọng lợi ích của cộng đồng và của người khác, phát huy tình hữu nghị, 
đoàn kết quốc tế vì hoà bình và phát triển;

- Có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, thuỷ chung, có tinh 
thần khiêm tốn, hiếu học, cầu tiến, biết chọn lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá, 
thành tựu khoa học của nhân loại;

- Thực hiện hôn nhân đúng luật, tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội đúng qui 
định, không mê tín dị đoan, không sử dụng văn hoá phẩm đồi truỵ

2. Lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh:
- Nếp sống cá nhân là nhân tố quyết định để hình thành nếp sống gia đình, nếp 

sống xã hội. Qua giáo dục và giao tiếp từng bước hình thành các quy tắc ứng xử cá 
nhân mang tính văn hoá - văn minh đô thị trong nếp ăn, ở, mặc, đi lại, giải trí, nói 
năng, chào hỏi, học tập, lao động, sinh hoạt, hội họp, đối xử bạn bè và trong các quan 
hệ xã hội khác. Nếp sống cá nhân văn hoá - văn minh của mỗi người phải được hoàn 
thiện không ngừng và được thể hiện qua các hành vi ứng xử, giao tiếp trong gia đình, 
cộng đồng dân cư, ở cơ quan, đơn vị, trường học, nơi lao động và đặc biệt là nơi công 
cộng.

- Nếp sống gia đình: Xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh gia đình cũng chính 
là nhằm hoàn thiện nhân cách các thành viên trong gia đình và hình thành nếp sống 
văn hoá - văn minh trong xã hội. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá quý báu 
của dân tộc: sự thủy chung giữa vợ và chồng, lòng hiếu thảo của con cháu đối với 
ông bà, cha mẹ; sự tôn kính biết ơn tổ tiên; sống có nghĩa với anh em, họ hàng, làng 
xóm... Đồng thời, tiếp thu và thể hiện những tư tưởng tiến bộ: tôn trọng và thực hiện 
quyền bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em, người tàn tật.

- Nếp sống xã hội: Cần xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị ở cơ quan, 
trường học, tổ dân phố, khu chung cư...; xây dựng ý thức giữ gìn an ninh trật tự, vệ 
sinh nơ i công cộng, bảo vệ môi trường; giữ gìn kỷ cương pháp luật, trật tự giao 
thông, trật tự đô thị; các ứng xử trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt lễ hội, trong 
hội họp, thi hành công vụ...

3. Đối tượng vận động: Các tầng lớp nhân dân đang sinh sống và làm việc tại 
quận Sơn Trà, tập trung chủ yếu 3 nhóm chính là:

- Nhân dân ở địa bàn dân cư trên địa bàn quận;
- Cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, công sở, doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn quận;
- Học sinh, sinh viên ở các trường học trên địa bàn quận. 



4. Địa bàn triển khai:  Địa bàn triển khai vận động xây dựng nếp sống văn hoá - 
văn minh đô thị là các cơ quan đơn vị cơ sở, bao gồm 3 địa bàn trọng yếu sau đây :

- Cộng đồng dân cư (Đơn vị cơ sở là hộ gia đình, tổ dân phố và khu chung cư): 
Cần xây dựng các qui định, nội qui về xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị 
của mỗi loại hình và bổ sung vào tiêu chí bình chọn Gia đình văn hoá, Tổ dân phố 
văn hoá, Khu chung cư văn hoá.

- Cơ quan, công sở (Đơn vị cơ sở là các cơ quan, doanh trại, doanh nghiệp, 
trường học, bệnh viên, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở dịch vụ .... sau đây gọi chung là cơ 
quan): Mỗi cơ quan tiến hành xây dựng các qui định, nội qui xây dựng nếp sống văn 
hoá - văn minh đô thị và bổ sung vào tiêu chí bình xét danh hiệu Cơ quan văn hoá.

- Nơi công cộng (Đơn vị cơ sở là công viên, khu vui chơi giải trí, nhà hát, rạp 
chiếu bóng, bảo tàng, nhà thi đấu, sân vận động, chợ, nhà hàng, khách sạn, khu du 
lịch... ): là nơi thu hút nhiều người đến vui chơi, giải trí, sinh hoạt.... cần xây dựng nội 
qui, qui định cụ thể phù hợp với từng loại hình. Mô hình đầu tư xây dựng và xem xét 
công nhận là: Đường phố, đơn vị văn hoá - văn minh hoặc các điển hình là Điểm 
sáng văn hoá - văn minh.

III. GIẢI PHÁP CƠ BẢN:
1. Công tác chỉ đạo: Việc xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị là cuộc 

vận động rộng lớn, cho nên phải cần có sự chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên của các 
cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các phòng, ban, ngành, các cơ  quan, đơn vị, xí 
nghiệp, trường học... đóng trên địa bàn quận và sự phối hợp tham gia vận động của 
Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ  trong 

các ngành, các cấp, các đoàn thể, cơ quan, trường học, nhà máy, xí nghiệp, cộng đồng 
dân cư..., để mọi người nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn 
hoá - văn minh đô thị, nhằm tạo nên sự chuyển biến rõ rệt về thực hiện nếp sống văn 
hoá - văn minh đô thị. Việc tuyên truyền, giáo dục phải thường xuyên liên tục, nội 
dung tuyên truyền phải phù hợp với từng loại đối tượng; hình thức tuyên truyền, giáo 
dục phải phong phú, đa dạng, vừa chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng vừa chú ý tuyên truyền ở từng địa bàn dân cư.

- Lồng ghép nội dung xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị với các cuộc 
vận động, phong trào của các ban, ngành, hội, đoàn thể nhất là cuộc vận động ''Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư'', “Xây dựng cơ quan, công sở 
văn hoá”. Đồng thời phổ biến, nhân rộng các kinh nghiệm hay, đạt hiệu quả về xây 
dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị.

- Coi nội dung, kết quả xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị là một trong 
những tiêu chí xét thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ dân phố...; 



kịp thời khuyến khích động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân làm tốt công tác 
này.

3. Xây dựng quy ước, hương ước:
Tiếp tục triển khai việc xây dựng quy ước Tổ dân phố văn hoá, hương ước tộc 

họ văn hoá nhằm vận động, giáo dục nhân dân tự giác tham gia thực hiện, tạo dư luận 
quần chúng ủng hộ việc thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị, phê phán 
những tiêu cực lạc hậu.

4. Tăng cường phòng, chống vi phạm hành chính:
Tăng cường phòng, chống các vi phạm về nếp sống văn hoá - văn minh đô thị đồng 

thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và kịp thời, xử lý các hành vi 
vi phạm nếp sống văn hoá - văn minh đô thị theo quy định của pháp luật.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1. Phòng Văn hoá - Thể thao: 
- Có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị hàng năm và từng 
giai đoạn trình Uỷ ban nhân dân quận phê duyệt; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 
tra việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị, 
tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Uỷ ban nhân dân quận;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan, tổ chức 
hội thi, hội diễn văn hoá văn nghệ... với chủ đề xây dựng nếp sống văn hoá - văn 
minh đô thị phù hợp với từng đối tượng và từng địa bàn dân cư;

- Hướng dẫn cho các tổ dân phố xây dựng Quy ước thực hiện nếp sống văn hoá - 
văn minh đô thị trên địa bàn dân cư; tại các khu vui chơi, giải trí, thư viện; tại các cơ 
sở thể dục thể thao;

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch 
triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá vùng biển quận 
Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng” gắn với việc xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh 
đô thị trình Uỷ ban nhân dân Quận phê duyệt;

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận bổ sung hoàn chỉnh các Quy ước của 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn quận; 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt và 
báo cáo viên; 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, Đội kiểm tra liên ngành 814 tổ 
chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếp sống văn hoá - văn minh đô 
thị theo Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ quy định về xử 
phạt  vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin.

2. Phòng Quản lý đô thị:



- Phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các phường 
rà soát và có kế hoạch trình Uỷ ban nhân dân quận phê duyệt triển khai thực hiện việc 
bê tông hoá kiệt hẻm tại các khu dân cư, vấn đề thoát nước, điện chiếu sáng... 

- Phối hợp với các phòng, ban ngành có liên quan triển khai quy định về thực 
hiện nếp sống văn hoá văn minh trên đường phố, vỉa hè, nơi công cộng; triển khai 
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36/2006/ CT-UBND ngày 17/4/2006 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài 
mục đích giao thông trên các tuyến đường thành phố. 

-  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm. 
3. Phòng Giáo dục - Đào tạo: 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho học sinh sinh viên nâng cao 

nhận thức trong việc xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị. Tổ chức ký cam 
kết thi đua thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh trong trường học.

- Hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ  sở, phổ thông trung 
học công lập và ngoài công lập trên địa bàn quận thực hiện quy định nếp sống văn 
hoá – văn minh tại trường học.

4. Trung tâm Y tế:
- Hướng dẫn và triển khai thực hiện quy định về thực hiện nếp sống văn hoá - 

văn minh tại các cơ sở y tế trên địa bàn quận.
- Hướng dẫn cho các cửa hàng kinh doanh ăn uống phải trang bị đầy đủ phương 

tiện đựng rác thải, nước và thức ăn thừa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan, Đội kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra 

và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế theo Nghị định số 
45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ.

5. Phòng Tư  pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Nghị định của Chính 
phủ và các văn bản có liên quan quy định về xử lý vi phạm hành chính có liên quan 
đến việc thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị.

 6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận bố trí 
nguồn kinh phí cho công tác triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy những 
giá trị văn hoá vùng biển quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng”, công tác triển khai 
thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị hàng năm; chủ động phối hợp với các 
ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức huy động các nguồn lực khác phục vụ cho 
việc triển khai thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị; tổ chức kiểm tra đảm 
bảo sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đạt hiệu quả.

 7. Công an quận: Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội theo Nghị định số 



150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ, trong lĩnh vực giao thông đường 
bộ theo Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

8. Đ ài Truyền thanh quận: Triển khai công tác tuyên truyền xây dựng nếp 
sống văn hoá - văn minh đô thị trên Đài truyền thanh quận và các phường, viết các tin 
bài biểu dương những tập thể, cá nhân, những gương người tốt việc tốt; phê phán 
những biểu hiện tiêu cực, những hành vi vi phạm nếp sống văn hoá - văn minh đô thị.

9. Phòng kinh tế, Ban quản lý chợ:  Phối hợp với các cơ quan liên quan và Uỷ 
ban nhân dân các phường có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định về thực hiện 
nếp sống văn hoá - văn minh tại các doanh nghiệp, các cửa hàng, các chợ trên địa bàn 
quận.

10. Phòng Tổ chức chính quyền: Hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị triển khai 
quy định thực hiện  nếp sống văn hoá – văn minh tại công sở. 

11. Các phòng, ban, ngành của quận: Chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền 
và triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị 
trong các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị... thuộc chức năng quản lý.

12. Đ ề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, Hội liên hiệp phụ nữ, Đ oàn 
TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động và 
các tổ chức xã hội có biện pháp lồng ghép triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
nếp sống văn hoá - văn minh đô thị trong hệ thống tổ chức mình; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền giáo dục xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị với nhiều nội 
dung và hình thức thích hợp nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên hội viên trong 
việc thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá ở khu dân cư” lồng ghép các nội dung xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh đô 
thị  vào nội dung cuộc vận động; phối hợp với Uỷ ban nhân dân các phường hướng 
dẫn tổ dân phố, khu dân cư xây dựng Quy ước thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh 
đô thị.

13. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương và Thành phố đóng 
trên địa bàn phối hợp với các phòng, ban, ngành  và các địa phương triển khai thực 
hiện nội dung xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị đến cán bộ, chiến sĩ, 
công nhân, viên chức... Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân 
dân quận.  

14. Uỷ ban nhân dân các phường:
- Trên cơ sở kế hoạch xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị của Uỷ ban 

nhân dân quận, Uỷ ban nhân dân các phường tiến hành xây dưng kế hoạch xây dựng 
nếp sống văn hoá - văn minh đô thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và 
tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện. 



- Tổ chức tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định 
tại Đề án “Xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2010” như: không rải giấy vàng mã, tiền âm phủ, gạo muối, vật cúng 
trên đường; không đặt miếu thờ và các vật cúng ở nơi công cộng; không nằm trên đất, 
ghế, võng, chiếu... tại các nơi công cộng; không treo đặt các vật dụng, phơi áo quần, 
chăn màn... nơi công cộng, phía mặt tiền đường phố, khu chung cư làm mất mỹ quan 
đô thị; các cửa hàng kinh doanh ăn uống phải trang bị đầy đủ phương tiện đựng rác 
thải, nước và thức ăn thừa; triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36/2006/CT-
UBND ngày 17/4/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định 
quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường 
thành phố. 

- Hướng dẫn cho các tổ dân phố xây dựng Quy ước thực hiện nếp sống văn hoá- 
văn minh đô thị; 

- Tổ chức cho nhân dân tổng dọn vệ sinh vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật hằng 
tuần; dẹp bỏ các hàng quán lần chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh; tẩy xoá 
các biển quảng cáo trái phép như: “khoan cắt bê tông”, “khoan giếng”, dán quảng cáo 
dạy thêm, dạy kèm không đúng qui định... tại các đường phố, cột điện và kiệt hẻm 
trên toàn quận.

- Tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nếp 
sống văn hoá - văn minh đô thị. Trước mắt cần tập trung giải quyết chấm dứt việc 
quảng cáo, rao bán hàng bằng loa đài trên đường phố, trong khu dân cư, nơi công cộng; 
xoá bỏ các bảng quảng cáo, các số điện thoại khoan cắt bê tông... trên bờ tường, tường 
nhà và các công trình công cộng khác; xoá bỏ các miếu thờ và các vật cúng ở nơi công 
cộng. 

- Hàng năm, Uỷ ban nhân dân các phường tiến hành tổ chức Hội nghị đánh giá 
kết quả xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị và khen thưởng, biểu dương 
những tập thể và cá nhân có thành tích  xuất sắc trong việc triển khai thực hiện xây 
dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Trên cơ sở Kế hoạch này, hàng năm, các phòng, ban ngành, đoàn thể, các cơ  

quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học...và Uỷ ban nhân dân các phường tiến hành xây 
dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nếp sống văn 
hoá - văn minh đô thị. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân quận 
(phòng Văn hoá  - Thể thao) để theo dõi, tổng hợp. Hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá 
kết quả. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ vào năm 2008 và tổng kết vào năm 2010, 
khen thưởng, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc 
thực hiện nếp sống văn hoá - văn minh đô thị.



Hàng năm vào tháng 6 và tháng 12, Uỷ ban nhân dân quận sẽ tổ chức kiểm tra 
đánh giá kết quả triển khai thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị tại các địa 
phương, các phòng, ban, ngành đoàn thể, các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị... 

Giao phòng Văn hoá - Thể thao quận chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo sơ kết, tổng kết kịp thời cho Uỷ 
ban nhân dân quận để theo dõi, chỉ đạo./.

     
                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Công Hồ


