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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về “Năm môi trường, 

trật tự đô thị và cải cách hành chính” 
 

Thực hiện Nghị quyết số 137-NQ/ĐU ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, trên cơ sở Quyết định 

số 254/QĐ-UBND của UBND huyện Hòa Vang ngày 04/02/2020 ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về “Năm môi trường, trật tự đô thị và 

cải cách hành chính”, UBND xã Hòa Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

chủ đề năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Về lĩnh vực “Năm môi trường” 

- Xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư nông thôn. 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh, thương mại 

dịch vụ.        

- Xây dựng môi trường nông thôn theo hướng đô thị xanh, duy trì và nâng cao 

hiệu quả Phong trào ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp, triển khai phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn, nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường,  năng lực quản 

lý, xử lý vi phạm môi trường, góp phần xây dựng Hòa Vang thành huyện môi 

trường đảm bảo chuẩn sáng - xanh - sạch - đẹp.  

2. Về lĩnh vực “Năm trật tự đô thị” 

- Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, các ban, ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý 

quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn xã trên tinh thần Chỉ thị số 

21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý 

trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố và Chỉ thị số 17-CT/HU 

ngày 03/01/2017 của Huyện ủy Hòa Vang về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, 

kiểm tra, xử lý trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị. 

- Phân công nhiệm vụ giữa các cán bộ, công chức và công tác phối hợp giữa 

các ban ngành, đoàn thể nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về các lĩnh vực quản lý 

trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị; Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 

các tổ chức, cá nhân. 

3. Về lĩnh vực “Năm cải cách hành chính” 

- Hoàn thành các mục tiêu, nội dung cải cách hành chính tại Kế hoạch cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; 



2 

 

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; 

đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, máy móc, trang thiết bị tại các bộ phận chuyên 

môn.   

- Sắp xếp bộ máy tinh gọn, khoa học gắn với Đề án vị trí việc làm đã được 

huyện phê duyệt.  

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề 

nghiệp trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trên địa bàn xã. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chỉ tiêu thực hiện 

a) Về lĩnh vực “Năm môi trường” 

- Không tồn tại điểm nóng ô nhiễm môi trường tại địa phương. 

- Phấn đấu có từ 2-3 tuyến đường kiểu mẫu có hàng rào cây xanh. 

- 100% người dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị được tiếp cận các chủ trương, 

hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

- 90% chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

- 90% hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- 100% rác thải, 70% nước thải được các cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa 

bàn xử lý theo đúng quy định.  

b) Về lĩnh vực “Năm trật tự đô thị” 

- Xử lý triệt để các trường hợp xây dựng trái phép trong khu vực đã có quy 

hoạch chi tiết được duyệt, các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình khác trên đất 

không phải là đất ở, sai mục đích sử dụng. 

- Tổ chức ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường trên các tuyến đường 

Phạm Hùng, Nguyễn Hồng Ánh, Quốc lộ 1A, ĐT605 và các tuyến đường có mỹ 

quan kiến trúc đô thị. 

c) Về lĩnh vực “Năm cải cách hành chính” 

- Phấn đấu hoàn thành các nội dung Kế hoạch cải cách hành chính của Huyện 

năm 2020.  

-Nâng cao chất lượng hài lòng của tổ chức, công dân về chất lượng dịch vụ 

hành chính công do xã cung cấp trong năm 2020. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phấn đấu đạt tỷ lệ theo Kế hoạch huyện 

giao, cụ thể: 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đối với các thủ tục 



3 

 

hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; 20% hồ sơ được tiếp nhận, giải 

quyết trực tuyến trên tổng hồ sơ thủ tục hành chính. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn bằng nhiều hình thức nhằm nâng 

cao ý thức của người dân, các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường, chấp 

hành trật tự đô thị và chung tay cải cách hành chính; khuyến khích những hình 

thức mới (hội thi, hội diễn, ứng dụng công nghệ thông tin,...), những cách thức 

tuyên truyền hướng vào trọng tâm, trọng điểm, theo từng loại đối tượng. 

b) Xây dựng các giải pháp thường xuyên, chuyên đề triển khai thực hiện từng 

nội dung chủ đề công tác năm, đảm bảo có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, có sản 

phẩm cụ thể và thời gian hoàn thành. Tập trung vào các nhiệm vụ sau: 

- Về lĩnh vực “Năm môi trường”: 

+ Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp: Duy trì và nâng cao chất 

lượng phong trào ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục triển khai xây dựng xã, 

thôn thân thiện môi trường, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng môi trường và cảnh 

quan xanh - sạch - đẹp, tạo môi trường đáng sống cho người dân. Tập trung xây 

dựng cảnh quan môi trường trên các tuyến đường được chọn làm Tuyến đường kiểu 

mẫu. Xây dựng phong trào thi đua, khuyến khích phát triển các mô hình, sáng kiến 

bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực 

hiện nếp sống văn minh trong đám tang, đưa tang không chôn cất mới tại các nghĩa 

trang, nghĩa địa sát khu dân cư không đảm bảo khoảng cách ly và vệ sinh môi 

trường. Tổ chức tuyên truyền hỏa táng trong cộng đồng, hướng dẫn các chế độ 

chính sách, ưu đãi chi phí của thành phố cho các đối tượng có nhu cầu nhằm giảm 

tải áp lực địa táng hiện nay. 

+ Xử lý điểm nóng, quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, 

nông nghiệp, thương mại dịch vụ, các hoạt động khai thác khoáng sản, cải tạo phục 

hồi môi trường sau khai thác. Phát triển đa dạng các kênh thông tin phản ánh của 

người dân đối với chính quyền về các điểm nóng môi trường. Tiếp tục thực hiện đề 

án “Giảm chăn nuôi hộ gia đình, phát triển chăn nuôi tập trung trên địa bàn xã, giai 

đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo”. 

+ Triển khai phương án, lộ trình thu gom, vận chuyển rác thải năm 2020 trên 

địa bàn xã. Đầu tư xây dựng các điểm tập kết an toàn - văn minh trên địa bàn xã. 

Triển khai phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn 

xã. Triển khai các giải pháp quản lý chất thải trên đồng ruộng. 

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường. Tiếp 

tục làm tốt và nhân rộng mô hình “Trường học xanh” trên địa bàn xã. Xây dựng 

chương trình phối hợp với Mặt trận và các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm 
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vụ bảo vệ môi trường và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng liên quan 

đến lĩnh vực môi trường. 

-  Về lĩnh vực “Năm trật tự đô thị”: 

 + Tăng cường công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn xã:  100% các đồ án 

quy hoạch phải thực hiện công bố quy hoạch đúng thời gian quy định hoặc niêm 

yết công khai tại UBND xã và nhà văn hóa 08 thôn. Hoàn thiện rà soát những dự 

án quy hoạch chậm triển khai trên địa bàn xã đề xuất cấp trên chỉ đạo xử lý. 

 + Tăng cường phối hợp với các ban, ngành có liên quan của huyện trong 

việc cấp giấy phép xây dựng và hậu kiểm tra giấy phép xây dựng trên địa bàn. Phối 

hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô thị huyện đối với việc kiểm tra, xử lý vi phạm xây 

dựng nhà ở trái phép, vi phạm tháo dỡ, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn 

bán, để xe, để vật liệu xây dựng…  

+ Xử lý triệt để các trường hợp xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch đã 

được công bố hoặc niêm yết công khai, các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình 

khác trên đất không phải là đất ở, sai mục đích sử dụng. Đảm bảo các công trình 

được kiểm tra và xử lý theo đúng quy định. 

+ Tổ chức cho nhân dân trong vùng có quy hoạch ký cam kết không cơi nới, 

xây dựng công trình trái phép. 

+ Tổ chức ra quân lập lại trật tự, vỉa hè trên các tuyến đường chính như: Phạm 

Hùng, Quốc lộ 1A, ĐT 605…, tại các chợ có tình trạng ùn tắc giao thông, phối hợp 

triển khai ra quân thực hiện nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các trường học 

trên địa bàn xã.  

+ Kiểm tra, xử lý vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, 

để xe, biển quảng cáo trên các tuyến đường đã có vỉa hè trong khu dân cư đảm bảo 

tất cả các tuyến đường đều được kiểm tra.  

+ Phối hợp với các ngành chức năng của huyện thường xuyên kiểm tra, giám 

sát công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động các công trình đầu tư xây dựng 

trên địa bàn xã. 

- Về lĩnh vực “Năm cải cách hành chính”: 

+ Đẩy mạnh các giải pháp trong triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3,4. Nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình cải cách hành chính, 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Điểm ứng 

dụng công nghệ thông tin nông thôn mới kiểu mẫu. 

+ Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2020. 
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+ Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2020. 

 + Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực đất 

đai. Tiếp tục thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ 

công do xã cung cấp và thái độ của công chức, người lao động trong thực thi công vụ 

bằng hình thức phù hợp, thực chất. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải 

cách hành chính. 

+ Phấn đấu 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử và được trao đổi qua hệ thống Quản 

lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật). 

+ Thường xuyên cập nhật dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác 

thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng trên địa bàn xã. 

+ Nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của xã. Công khai đầy 

đủ các thông tin về quy hoạch, giải tỏa đền bù, các dự án đang triển khai… 

+ Thực hiện sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã theo Nghị định 34/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ.        

+ Nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành ngân sách. Thực hiện tiết 

kiệm chi phí hành chính để tăng thu nhập theo Nghị định 130/NĐ-CP đảm bảo 

tăng năm sau cao hơn năm trước đó, phấn đấu đạt trên 01 lần lương tối thiểu trong 

năm 2020.                                                       

c) Đối với mỗi nội dung chủ đề năm, yêu cầu xây dựng ít nhất 01 chuyên đề nổi 

bật, thực hiện có chất lượng, huy động sự tập trung tham gia của các ban, ngành, đoàn 

thể ở xã và các thôn. Đặc biệt phải tạo ra được phong trào có tính lan tỏa trong nhân 

dân. 

d) Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá và xét thi đua khen thưởng việc thực hiện chủ 

đề năm của các ban, ngành, đoàn thể và các thôn đảm bảo khách quan, công khai. 

Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá, căn cứ kết quả Bộ tiêu chí để làm cơ sở xếp 

loại phong trào thi đua của các ban, ngành, đoàn thể và các thôn trên địa bàn xã. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, các bộ phận: Địa chính-Nông 

nghiệp-Xây dựng & Môi trường, Văn hóa-xã hội, Công an xã, Tài chính-Kế 

toán  

a) Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai cụ thể các nội dung thuộc chuyên 

môn, nhiệm vụ của các bộ phận có liên quan tại Kế hoạch này. 
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b) Giao Văn phòng UBND xã theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện, những khó 

khăn vướng mắc để kịp thời báo cáo lãnh đạo xử lý. Tham mưu thành lập Tổ theo 

dõi, thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm 2020. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng có báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện để có cơ sở xếp loại phong trào thi đua cuối năm 

của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội đoàn thể ở xã phối 

hợp, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia, phát 

huy nội lực, tranh thủ ngoại lực trong thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm môi 

trường, trật tự đô thị và cải cách hành chính”.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 về “Năm môi 

trường, trật tự đô thị và cải cách hành chính” của xã Hòa Châu./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang; 

- TT. Đảng ủy xã;             

- TT. HĐND xã; 
- TT. UBMTTQVN xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể xã;   

- Ban nhân dân 8 thôn; 

- Lưu: VT, VP(Thảo) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Bình 
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