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                                            KẾ HOẠCH 

Triển khai Nghị quyết xây dựng ý thức công dân đô thị trong  

thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường    

                                                ----- 
 

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 06/5/2021 của Đảng ủy phường 

Khuê Trung về xây dựng ý thức công dân đô thị trong thực hiện nếp sống văn hóa, 

văn minh đô thị trên địa bàn phường (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 10). 

Thực hiện Quyết định số 55-QĐ/ĐU ngày 14/6/2021 của Đảng ủy phường 

Khuê Trung về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 

06/5/2021 của Đảng ủy phường về xây dựng ý thức công dân đô thị trong thực hiện 

nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường. 

Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 10 (gọi tắt là Ban chỉ đạo 10) xây dựng kế 

hoạch triển khai Nghị quyết xây dựng ý thức công dân đô thị trong thực hiện nếp 

sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân 

dân, sự phối hợp của Mặt trận đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

quần chúng nhân dân xây dựng ý thức công dân đô thị trong thực hiện nếp sống văn 

hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường.   

- Nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa 

bàn phường, cộng đồng khu dân cư về thực hiện pháp luật và chủ trương thực hiện 

nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 

thức và hành động trong cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn phường góp 

phần xây dựng Khuê Trung văn minh, giàu đẹp. 

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”, phong trào “Vì an ninh 

Tổ quốc”, xây dựng xã hội học tập, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo quốc phòng 

an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Thực hiện có hiệu quả các quy 

định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh đô thị, xây dựng gia đình văn 

hóa; Chương trình hành động phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em.  

2. Yêu cầu 



- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước 

của Ủy ban nhân dân, vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, đoàn thể và đồng thời phát 

huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong xây dựng ý thức công dân 

đô thị trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường Khuê 

Trung.  

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về nếp 

sống văn minh đô thị, qua đó chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. 

-  Từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, xây dựng đời sống 

văn hóa theo hướng văn minh, hiện đại, trên cơ sở kế thừa và phát huy thuần phong 

mỹ tục, những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời loại bỏ những 

hủ tục lạc hậu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ  

- 100% hộ gia đình được tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

- 95% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; không có bạo lực gia đình, 

hạn chế thấp nhất việc phát sinh tệ nạn xã hội. 

- 70% hộ dân tham gia sinh hoạt tổ dân phố và các hoạt động trên địa bàn. 

- 100% hộ gia đình nghiêm túc thực hiện không rải gạo muối, vật cúng ra vỉa 

hè, lòng đường. 

- 20% tuyến đường trên địa bàn phường đạt tuyến phố văn minh đô thị. 

- 90% lối thoát hiểm không bị lấn chiếm, sử dụng sai quy định. Hộ dân không 

đặt để vật dụng trên vỉa hè, lấn chiếm lối đi dành cho người đi bộ. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Nhiệm vụ 

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát 

huy vai trò, hiệu quả các thiết chế văn hóa, quy ước, hương ước, nâng cao chất 

lượng các danh hiệu văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể theo, tập trung tuyên 

truyền, cổ động trực quan, tổ chức các giải thể theo, hội thi, hội diễn để nhân dân 

tham gia vui chơi trong dịp lễ tết, sự kiện chính trị của địa phương. Nhân rộng điển 

hình các câu lạc bộ văn hóa thể thao, gia đình hạnh phúc. Xây dựng các mô hình 

điểm về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. 

- Đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. 



- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè 

để sử dụng vào mục đích khác ngoài việc dành cho người đi bộ; tăng cường phối 

hợp xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về trật tự đô thị. 

- Thực hiện trồng cây xanh để tạo cảnh quan đô thị, phổ biến những quy định 

về quảng cáo, đặt biển hiệu để các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân chấp hành 

nghiêm, góp phần tạo mỹ quan đô thị. 

- Vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan “Xanh - 

Sạch - Đẹp”. Tiếp tục thực hiện tốt việc thu gom và xử lý, phân loại rác thải sinh 

hoạt theo quy định, giải quyết rác thải, nước đọng trên lòng, lề đường. Không để 

tình trạng thả động vật nuôi chạ rông, phóng uế bừa bãi. 

- Triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng mô 

hình “3 quản” …chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh làm thất bại âm mưu 

hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tăng cường các biện pháp 

phòng, chống tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an 

ninh, trật tự, nhằm kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phát huy 

các mô hình tự quản ở khu dân cư.  

- Vận động người dân thực hiện các nhóm hành vi: không gây tiếng ồn lớn ảnh 

hưởng đến người xung quanh trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm 

sau, từng bước hình thành thói quen và nếp sống văn minh cho người dân. Thường 

xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh có sử dụng âm thanh về quy định 

giờ hoạt động và tiếng ồn. Không phát tờ rơi, dán quảng cáo rao vặt không đúng nơi 

quy định. Không say rượu, bia, gây gổ, đánh nhau, lôi kéo, kích động người khác 

gây mất an ninh trật tự. 

 2. Giải pháp 

a. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chi ủy chi bộ đồng thời 

phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ đảng viên trong xây dựng ý thức công dân đô 

thị. 

- Tiếp tục thực hiện mô hình “Đảng với nhân dân”, thường xuyên gặp gỡ cán 

bộ hưu trí, những người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng dân cư, trưởng tộc, dòng 

họ, hộ nghèo, gia đình chính sách, nhân dân…kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, 

nguyện vọng của nhân dân qua đó tạo sự gắn kết, gần gũi giữa Đảng, Chính quyền 

với nhân dân, sự đồng thuận cao của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 

trên địa bàn. 

- Tham gia các hoạt động, buổi sinh hoạt của Chi bộ, Tổ dân phố, Mặt trận và 

các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định số 72-QĐ/ĐU ngày 18/12/2018 của 

Đảng ủy phường về giữ mối liên hệ với khu dân cư. Phát huy tính tiên phong, 

gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, sẵn 

sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi cho bộ phân công. 



- Nâng cao chất lượng đánh giá tổ chức đảng và đảng viên gắn nội dung thực 

hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. 

b. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng ý thức 

công dân đô thị cho cán bộ đảng viên và Nhân dân. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng nếp sống văn hóa, văn 

minh đô thị sâu rộng và đồng bộ trong các cơ quan đến cộng đồng dân cư, tạo nên 

phong trào quần chúng rộng rãi từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng 

đồng đối với việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị từng bước hình 

thành ý thức công dân đô thị. 

- Thực hiện đa dạng hóa công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tăng cường 

pano, áp phích tại khu dân cư, các điểm tại các nhà sinh hoạt cộng đồng… xây dựng 

các chuyên mục trên trang thông tin điện tử, có thời lượng phát sóng riêng trên hệ 

thống truyền thanh của phường.  

- Tổ chức tuyên truyền qua các buổi họp tại các khu dân cư hay các buổi họp 

của các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng đến các đoàn viên, hội viên, các 

tầng lớp nhân dân, nêu cao trách nhiệm nêu gương tuyên truyền vận động của cán 

bộ, đảng viên đối với người thân và nhân dân nơi cư trú.  

- Phát huy vai trò của lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư trong việc 

gương mẫu và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn 

minh đô thị. 

c. Phát huy vai trò của quy ước, hương ước khu dân cư 

 - Triển khai hướng dẫn tổ dân phố xây dựng quy ước tổ dân phố, hương ước 

tộc họ trong việc thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, phù hợp với các quy 

định của pháp luật. Bổ sung các tiêu chí xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô 

thị vào các quy ước, hương ước và xem đó là tiêu chuẩn xét công nhận các danh 

hiệu văn hóa hằng năm. 

- Khuyến khích thành lập các hội, nhóm tại cộng đồng khu dân cư để tương 

trợ, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống  

d. Tổ chức sơ kết, tổng kết để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị 

trên địa bàn phường. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy phường   

- Phối hợp với bộ phận Văn hóa – thông tin tham mưu nội dung tuyên truyền 

về xây dựng ý thức công dân đô thị trên địa bàn.  



- Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo về tiến độ thực hiện. Tổng hợp các vấn 

đề phát sinh nội dung, biện pháp, cách thức xử lý những vi phạm tồn tại trong quá 

trình thực hiện kế hoạch. 

2. Ủy ban nhân dân phường  

- Chỉ đạo bộ phận Văn hóa – xã hội phường tham mưu UBND xây dựng kế 

hoạch triển khai việc thực hiện Nghị quyết, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công và tham mưu giải quyết các 

vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.  

- Triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư” hướng dẫn lồng ghép nội dung xây 

dựng nếp sống mới, văn minh đô thị vào hương ước, quy ước của tộc họ, tổ dân phố 

và các tiêu chí bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa. 

- Chỉ đạo bộ phận Văn hóa – thông tin tổ chức tuyên truyền, cổ động trực 

quan, tuyên truyền lưu động, tổ chức các hội thi… để nâng cao hiệu quả tuyên 

truyền về ý thức công dân đô thị trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị 

trên địa bàn phường. 

- Duy trì và phát huy hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp” 

ở các khu dân cư. Có 90% lối thoát hiểm và vỉa hè không bị lấn chiếm. 

- Chỉ đạo Ban biên tập tăng cường các bài viết về gương người tốt, việc tốt, các 

tin bài, ảnh, phóng sự… về những mô hình, những sáng kiến hay trong thực hiện 

nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên trang wesbite của phường để tuyên truyền 

động viên mọi người dân thực hiện.    

- Tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đăng ký, kiểm tra, 

đánh giá, có 95% hộ dân lên đạt gia đình văn hóa và có 20% các tuyến đường được 

công nhận văn minh đô thị. 

- Chỉ đạo các trường học tuyên truyền các nội dung kế hoạch cho học sinh, 

thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi có chủ đề về 

nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho học 

sinh để nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hóa, vệ sinh môi trường…tuân thủ pháp luật nhằm nâng 

cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục trong học sinh.  

- Chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, Ban BVTDP thường xuyên tuần tra, 

kiểm soát, kiểm tra và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về an 

ninh trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 

tham mưu triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các 

mô hình hay của đơn vị mình.    



- Kịp thời phát hiện, biểu dương gương người tốt việc tốt, phê phán những biểu 

hiện tiêu cực, những hành vi xa hoa, lãng phí, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến 

đạo đức lối sống, tinh thần xã hội. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể phường: Xây dựng Kế 

hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết trong đó:  

- Tập trung tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn 

hóa văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang, lễ hội và không rải gạo muối, vật 

cúng ra vỉa hè, lòng đường. Xây dựng kế hoạch giám sát cuộc vận động “Toàn dân 

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

xây dựng đời sống văn hóa” phối hợp triển khai thực hiện việc xây dựng ý thức 

công dân đô thị trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn 

phường trong hệ thống tổ chức mình, xây dựng, nhân rộng các mô hình. 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia 

sinh hoạt tổ dân phố đạt 65 - 70% và tháo dỡ bảng quảng cáo, rao vặt, giữ gìn cảnh 

quan, vệ sinh môi trường tại khu dân cư. 

- Chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hằng năm gắn với việc 

đăng ký thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng ý thức công dân đô thị, bình xét 

gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, khu dân cư văn hóa. 

4. Đề nghị các Chi bộ, Ban CTMT, Ban điều hành Tổ dân phố KDC  

- Trên cơ sở Nghị quyết và các Kế hoạch tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân 

dân, Ủy ban Mặt trận và các Hội đoàn thể phường, đề nghị các chi bộ phối hợp chỉ 

đạo thực hiện góp phần hoàn thành các nội dung đã đề ra. 

- Chi ủy các chi bộ KDC quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban CTMT, Ban điều 

hành TDP duy trì sinh hoạt nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 

theo các tiêu chí của Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị quyết xây dựng ý thức công dân đô thị 

trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường Khuê Trung. 

Đề nghị các đơn vị, bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu 

quả nội dung Kế hoạch.    

 

Nơi nhận:         
- Ban Tuyên giáo quận ủy (b/c),  

- BCH Đảng bộ phường,               

- UBND, MT-ĐT phường, 

- Các chi bộ trực thuộc,   

- Lưu VPĐU.                                                                                                                                 

  T/M ĐẢNG ỦY  

                      PHÓ BÍ THƯ  

 

 

 

  Lê Hồng Khánh  
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