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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 71/KH-UBND Văn Quan, ngày 08 tháng 3 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị,  

tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị  

trên địa bàn thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan  
 

Thực hiện Kết luận số 900-KL/TU ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 27/3/2008 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh 

môi trường đô thị. 

Thực hiện Công văn số 982-CV/HU ngày 15/02/2019 của Huyện ủy Văn Quan 

về việc giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 900-KL/TU ngày 

12/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. 

Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, đưa nếp sống văn minh đô thị thấm sâu vào mọi mặt đời sống 

xã hội, mọi tầng lớp dân cư, để văn minh đô thị thực sự là động lực thúc đẩy xã hội 

phát triển và công tác quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị đạt hiệu quả cao. 

UBND huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nếp sống văn 

minh đô thị, tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TU, 

ngày 27/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn 

minh đô thị, quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị với việc thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, 

đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

1.2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của các tầng lớp Nhân 

dân trên địa bàn trong thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng môi trường văn hóa, lối 

sống lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo động lực 

thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, 

đảm bảo an ninh quốc phòng. Từng bước hình thành các chuẩn mực về hành vi ứng 

xử văn hóa, văn minh đô thị trở thành nếp sống của người dân. 
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1.3. Tăng cường công tác quản lý Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm thị 

trấn Văn Quan, quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị đảm bảo tuân theo quy định, 

pháp luật hiện hành. 

2. Yêu cầu: 

2.1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 

thị trấn (gọi chung là cơ quan, đơn vị) tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy 

đủ nội dung của Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 27/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về trách 

nhiệm nêu gương của Cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị; 

2.2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền, huy động 

sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nếp sống 

văn minh đô thị, tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị. 

2.3. Tuyên truyền, vận động sâu rộng đến từng đơn vị, cán bộ công chức và 

mọi tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật trong việc 

thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; có ý thức và hành vi văn hóa khi tham 

gia giao thông và giao tiếp nơi công cộng; vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, xây 

dựng mỹ quan đô thị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung cụ thể: 

1.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 28-CT/TU, ngày 27/3/2008 và Kết luận số 900-KL/TU, ngày 28/12/2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường quản lý 

trật tự, vệ sinh môi trường đô thị. 

1.2. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền tổ chức thực hiện, quản lý có hiệu 

quả Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm thị trấn Văn Quan, quản lý trật tự đô thị 

đảm bảo tuân theo quy định. 

1.3. Đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải theo quy định, 100% cơ sở 

sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Phấn 

đấu đạt 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị. 

1.4. Tiếp tục đầu tư có hiệu quả cho chỉnh trang đô thị (chiếu sáng, vườn hoa, 

cây xanh...), xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại, dịch 

vụ, xử lý rác thải và các công trình công cộng, phúc lợi xã hội, cơ sở vật chất trang 

thiết bị phục vụ sịnh hoạt văn hóa cho Nhân dân. Tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách 

Trung ương và huy động vốn ngoài ngân sách từ các thành phần kinh tế, triển khai có 

hiệu quả các dự án đầu tư. 

1.5. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chấn chỉnh những hạn chế, yếu 

kém trong chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi 
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phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vi phạm nếp sống văn minh đô thị, các công 

trình xây dựng trái phép, không phép, không đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường, 

chiếm dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè gây cản trở và mất an toàn cho người tham 

gia giao thông. Chú trọng vai trò của cán bộ khu, khối phố trong việc phối hợp quản 

lý và phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. 

1.6. Duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, hoạt động câu 

lạc bộ, hoạt động thể dục thể thao, các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian 

truyền thống ở địa phương. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao 

thông, không phát sinh tệ nạn xã hội, trọng án hình sự. 

2. Tổ chức tuyên truyền vận động: 

2.1 Nội dung tuyên truyền: 

Các văn bản quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, trật 

tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền về Luật Giao 

thông đường bộ. Những quy định của pháp luật về quảng cáo, lắp đặt biển hiệu, biển 

chỉ dẫn để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu biết và tự giác thực hiện. 

Các tiêu chuẩn xây dựng “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (theo Thông tư 

số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); 

tiêu chuẩn xây dựng “gia đình văn hóa”, “khu dân cư văn hóa” (Theo Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Thông tư số 12/2011/TT-

BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); tiêu chuẩn “Cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (Theo Thông tư số 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và nội dung quy 

ước của khu phố. 

2.2. Hình thức tuyên truyền: 

Trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin lưu động; cổ động trực quan... 

Bằng hình thức văn hóa, văn nghệ: Lồng ghép tuyên truyền trong chương trình 

giao lưu, các Hội thi, Hội diễn văn nghệ... 

Thông qua các cuộc họp phố; sinh hoạt chi bộ; các tổ chức đoàn thể, các câu 

lạc bộ... 

2.3. Đối tượng: 

Tập trung tuyên truyền trong các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình trên địa 

bàn thị trấn Văn Quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

huyện về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô 

thị. 
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- Chủ động, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch đã đề ra 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị được giao, trong đó tập trung về 

công tác tổ chức tuyên truyền vận động và tăng cường quản lý nhà nước về đô thị. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

- Tham mưu cho UBND huyện trong việc triển khai tổ chức thực hiện quản 

lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý có hiệu quả Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Trung tâm thị trấn Văn Quan đảm bảo tuân theo quy định. 

- Đôn đốc, phối hợp với các ngành, UBND thị trấn trong công tác triển khai 

thực hiện. Hướng dẫn UBND thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự 

xây dựng, trật tự đô thị, các công trình xây dựng trái phép, không phép, không đảm 

bảo an toàn và vệ sinh môi trường, chiếm dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè gây cản 

trở và mất an toàn cho người tham gia giao thông. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Tham mưu cho UBND huyện trong 

việc triển khai tổ chức thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Tham mưu cho UBND huyện trong việc triển khai tổ chức thực hiện, quản 

lý vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải đảm bảo theo quy định. 

- Đôn đốc, phối hợp với các ngành, UBND thị trấn trong công tác triển khai 

thực hiện. Hướng dẫn UBND thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh 

môi trường theo lĩnh vực phòng quản lý. 

5. Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông: Tăng cường công tác tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin lưu động; cổ động trực quan... 

thông tin, đăng tải kịp thời kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về 

thực hiện nếp sống văn minh đô thị, quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tăng cường quản lý 

trật tự, vệ sinh môi trường đô thị của UBND huyện Văn Quan. Yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
  

KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- TT HU, TT HĐND huyện (BC); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyên; 

- UBND thị trấn; 
- Lưu: VT, KT&HT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 
 

 Hoàng Văn Quân 

 
 


