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Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Duy Tiên, ngày       tháng     năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Đề án xây dựng nếp sống mới, 

xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 – 2030 

ỦY BAN NHÂN DÂN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ 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”; 

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội; 

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục 

xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ trưởng 

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”; 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng 

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”; 

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

trong bộ máy chính quyền địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh 

Hà Nam ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

https://luatminhkhue.vn/thong-tu-17-2011-tt-bvhttdl.aspx
https://luatminhkhue.vn/search?q=02/2013/TT-BVHTTDLng%C3%A0y&type=doc
https://luatminhkhue.vn/search?q=03/2007/Q%C4%90-BNV&type=doc
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Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 26/6/2020 của Đại hội đại biểu Đảng 

bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án xây dựng nếp sống mới, 

xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 - 2030. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Văn hóa 

và Thông tin thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan của thị xã; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:  
- UBND tỉnh Hà Nam (để báo cáo); 

- Sở VHTT&DL (để báo cáo); 

 - TT Thị ủy, TT HĐND thị xã (để báo cáo); 

 - Lãnh đạo UBND thị xã (để chỉ đạo); 

 - Như Điều 3 (để thực hiện); 

 - Lưu: VT; VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Liên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN 

Xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, 

giai đoạn 2020 - 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:…../QĐ-UBND ngày….tháng…..năm 202..  

của UBND thị xã Duy Tiên) 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên xây dựng Đề án xây dựng nếp 

sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2020 - 2030, với 

một số nội dung chính như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG VÀ PHẠM VI CỦA 

ĐỀ ÁN 

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

Thị xã Duy Tiên nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Nam, là vùng đất được hình 

thành từ khá sớm. Ngay từ thời kỳ Hùng Vương dựng nước, người Lạc Việt đã đến 

ở vùng đất này. Từ xa xưa, mảnh đất này đã có tên gọi “Phù Vân”, sau đó được đổi 

là Duy Tân. Đến đời vua Lê Kính Tông (1600 – 1619) vì phạm húy, mảnh đất Duy 

Tân lại được đổi là Duy Tiên, tên huyện Duy Tiên có từ đó, đến năm 2019 thị xã 

Duy Tiên được thành lập. 

Duy Tiên là vùng đất có truyền thống lịch sử lâu đời, giàu truyền thống cách 

mạng. Người dân Duy Tiên đời sau nối tiếp đời trước đã sáng tạo ra một không 

gian văn hóa độc đáo, được bảo tồn, giữ gìn và phát triển đến ngày nay, với 28 di 

tích được Nhà nước xếp hạng, trong đó bia Sùng Thiện Diên Linh là bảo vật Quốc 

gia, chùa Đọi Sơn là di tích Quốc gia đặc biệt với các lễ hội tiêu biểu: Lễ hội Tịch 

điền, lễ hội chùa Đọi Sơn, lễ hội đền Lảnh Giang được ghi danh vào danh mục Di 

sản văn hóa phi vật thể Quốc gia… góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân 

cách các thế hệ người Duy Tiên. 

Hiện nay thị xã Duy Tiên đã bước sang giai đoạn phát triển mới với những 

yêu cầu cả về phát triển kinh tế xã hội và con người. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định: “Phát huy tiềm năng lợi 

thế xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp dịch vụ của tỉnh Hà 

Nam, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại III. Phát triển 

toàn diện văn hóa – xã hội, bảo vệ giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn 

hóa tốt đẹp của dân tộc, địa phương; xây dựng con người Duy Tiên văn minh đô 
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thị” từ đó việc xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị 

là hết sức cần thiết. 

2. Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án 

Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; 

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 

 Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức 

lễ tang của cán bộ, công chức, viên chức; 

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”; 

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng, thực hiện Hương ước, quy ước; 

Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng  Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét 

và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 

Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ trưởng 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 trưởng 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”; 

Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ 

máy chính quyền địa phương; 

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh Hà 

Nam ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hà 

Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam;  

https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-105-2012-nd-cp-quy-dinh-ve-to-chuc-tang-le-can-bo--cong-chuc--vien-chuc.aspx
https://luatminhkhue.vn/thong-tu-17-2011-tt-bvhttdl.aspx
https://luatminhkhue.vn/search?q=02/2013/TT-BVHTTDLng%C3%A0y&type=doc
https://luatminhkhue.vn/search?q=03/2007/Q%C4%90-BNV&type=doc


 5 

Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về 

việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030; 

Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Duy Tiên 

ban hành Quy định về công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn huyện 

Duy Tiên. 

Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 26/6/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị 

xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

3. Phạm vi của đề án 

- Xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị 

- Thời gian thực hiện đề án: Giai đoạn 2020 - 2030 

II. THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, ĐÔ THỊ 

VĂN MINH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ DUY TIÊN 

1. Kết quả đạt được  

Trong những năm qua, thị xã Duy Tiên đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, 

tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hiện đại. Nhiều công trình được xây dựng 

như: trường học, trụ sở, trạm y tế, hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cống rãnh 

thoát nước; các đường trục chính trung tâm được giải nhựa, hè đường đã được xây 

dựng. Các tuyến đường khu vực, phân khu vực có mặt đường bê tông xi măng và 

nhựa, một số lề đường được thi công lát gạch, các xã, phường có hệ thống trường 

học, trụ sở, trạm y tế cao tầng. Hạ tầng thông tin, truyền thông phát triển hiện đại, 

rộng khắp; thị xã đã hoàn thành việc lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 

ở 09 phường, 5 dự án phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch, đang triển khai thực hiện 

đầu tư 29 dự án khu đô thị, khu nhà ở; Môi trường trong các khu, cụm công nghiệp 

trên địa bàn được đảm bảo; 91% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 90% 

khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, 24,2% gia đình thể thao, 31,3% 

người tập thể dục, thể thao thường xuyên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững, tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kiềm chế… 

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”, các phong trào, 

cuộc vận động phòng chống tội phạm, thực hiện an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường... đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân 

dân tích cực hưởng ứng tham gia; thông qua phong trào, các cuộc vận động, nhiều 

tấm gương, điển hình đã trở thành hạt nhân tốt, tiên tiến góp phần xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh gắn liền với việc chấp hành pháp luật và các quy định ở 

các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thị xã đã có những chuyển biến, 

phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống và phong tục tập quán của địa phương. 
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Lễ hội truyền thống được duy trì tổ chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Việc phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể cũng đang từng bước được khơi dậy. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1 Tồn tại, hạn chế 

- Ý thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành pháp 

luật, giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn môi trường, đường phố và 

nơi công cộng chưa cao, vẫn tồn tại những hành vi ứng xử, giao tiếp nơi công 

cộng, cơ quan, công sở chưa phù hợp với nếp sống văn hóa.  

- Một bộ phận thanh thiếu niên suy thoái đạo đức nên vẫn còn tệ nạn xã hội 

diễn ra.  

- Ý thức văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang chưa cao, có đám 

tang còn để dài ngày, việc đốt vàng mã, rải giấy vàng mã, tiền Việt Nam đồng trên 

đường đưa tang còn nhiều, có đám cưới còn ăn uống linh đình, bắc rạp lấn chiếm 

vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông.  

- Hành vi bạo lực gia đình dưới nhiều hình thức ở một số địa phương vẫn 

còn xảy ra.  

- Tình trạng ăn xin còn tồn tại, đặc biệt là ở nơi tổ chức lễ hội, điểm du lịch, 

các chợ…  

- Tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định, thả súc vật phóng uế bừa bãi 

vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương.  

- Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, quảng cáo, rao vặt, ô 

nhiễm môi trường gây mất trật tự, mỹ quan còn diễn ra khá phổ biến.  

- Trên địa bàn thị xã đã triển khai việc đăng ký xây dựng tuyến phố văn 

minh đô thị nhưng đến nay chưa có tuyến phố nào được công nhận. 

- Còn trên 10% tỷ lệ hộ gia đình chưa đạt danh hiệu Gia đình văn hóa ở một 

số địa phương. 

2.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

2.2.1 Nguyên nhân chủ quan 

- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thường xuyên tuyên 

truyền, duy trì chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của nhà nước, quy ước, 

hương ước của thôn, tổ dân phố về thực hiện nếp sống văn hóa. 

- Nhận thức của một số bộ phận nhân dân còn nặng nề về tư tưởng theo 

phong tục tập quán, lối sống, hành vi giao tiếp ứng xử từ nhiều đời nay để lại. Do 

vậy chưa theo kịp với các quy định của pháp luật và sự phát triển của xã hội. 

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển 

khai sâu rộng nhưng có thời điểm, có địa phương chưa thực sự quan tâm nên kết 

quả thực hiện chưa cao.  
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2.2.2 Nguyên nhân khách quan 

- Mặt trái của cơ chế thị trường và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, 

mạng internet, kéo theo lối sống thực dụng, buông thả, tùy tiện, đang hàng ngày, 

hàng giờ bào mòn những giá trị truyền thống văn hóa của nhân dân, ảnh hưởng đến 

việc xây dựng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa.  

- Nguồn lực đầu tư cho các hoạt động của phong trào còn hạn chế. 

III. MỤC TIÊU CHUNG VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. Mục tiêu chung 

Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội và nhân 

dân, nhất là lực lượng thanh thiếu niên trên địa bàn thị xã với việc xây dựng nếp 

sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị. 

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng gia đình thực sự là nơi 

hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. 

Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, 

văn minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình Gia đình văn hóa tiêu biểu có nề 

nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em 

đoàn kết, thương yêu nhau. Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung 

tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối 

sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. Xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn 

thực chất về văn hóa; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong 

việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Thực hiện tốt mục tiêu xây dựng con người Duy Tiên văn minh đô thị, trọng 

tâm là bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, nhân 

cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức chấp 

hành và trách nhiệm thực thi pháp luật; tự hào và tôn vinh truyền thống quê hương 

Sông Châu – Núi Đọi. Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, 

mọi người vì mỗi người”; phê phán, khắc phục những mặt còn hạn chế trong giao 

tiếp, ứng xử. Phấn đấu xây dựng để mỗi người dân Duy Tiên là một người thân 

thiện, nhân ái, văn minh, lịch thiệp trong giao tiếp ứng xử, là người tích cực, mạnh 

dạn, sáng tạo và hiệu quả trong lao động, sản xuất, kinh doanh.  

2. Chỉ tiêu cụ thể 

a) Giai đoạn từ năm 2020 - 2025 

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

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;  

- 85% hộ gia đình thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy 

Tiên văn minh đô thị; 
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- 91% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 

- 90% thôn, tổ dân phố hằng năm đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; giảm 

mạnh bạo lực gia đình, không còn nạn tảo hôn, hạn chế thấp nhất việc phát sinh tệ 

nạn xã hội; 

- 93% hộ gia đình nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội; 

- 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 

- 40% tổng số trục phố chính đạt tuyến phố văn minh đô thị; 

- 40% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.  

b) Giai đoạn 2026 - 2030 

Nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2020 - 2025, 

tiếp tục phấn đấu các chỉ tiêu cụ thể sau: 

- 92% hộ gia đình thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy 

Tiên văn minh đô thị. 

- 93% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa;  

- 92% thôn, tổ dân phố hằng năm đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa;  

- 95% hộ gia đình nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội; 

- 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 

- 50% tổng số trục phố chính đạt tuyến phố văn minh đô thị; 

- 50% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới;  

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nhiệm vụ 

a. Về văn hóa, thể thao  

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

vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát huy vai 

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

danh hiệu văn hoá, các hoạt động văn hóa, thể thao; tập trung tuyên truyền, cổ 

động trực quan, tổ chức các giải thể thao, 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 ở cơ sở… Xây dựng các mô 

hình điểm về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị: “Đám tang không rải vàng mã”, 

khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”... 

Đưa nội dung thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn 

minh đô thị vào quy ước, hương ước của thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao nhận thức 

và hành động của người dân, làm cho mỗi người đều có hành vi ứng xử đẹp từ lời nói 
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đến việc làm tạo thành ý thức tự giác và nếp sinh hoạt thường xuyên của cộng động. 

Từ đó tích cực xây dựng gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tuyến phố 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. 

Sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Văn hóa và con người Duy Tiên”. 

b. Về trật tự mỹ quan đô thị 

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; tổ chức sắp xếp 

chỗ đậu xe ở những nơi phù hợp; tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý 

kịp thời những hành vi vi phạm về trật tự 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. 

Thực hiện trồng cây xanh để tạo cảnh quan đô thị. 

Quản lý chặt chẽ việc xây dựng các công trình kiến trúc nhà ở. 

c. Về vệ sinh môi trường 

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi 

trường, xây dựng cảnh quan đô thị “Sáng - Xanh - Sạch  - Đẹp”. 

Tiếp tục thực hiện tốt việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định; 

giải quyết rác thải, nước đọng trên lòng, lề đường… 

Không để tình trạng chăn dắt, thả súc vật chạy rong, phóng uế trên đường phố. 

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực trọng điểm như cụm công 

nghiệp, khu đô thị, kênh mương, cơ sở y tế, làng nghề, chợ và các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, dịch vụ. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra môi trường và kịp thời phát hiện, xử 

lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. 

 d. Về trật tự an toàn giao thông  

Thực hiện việc đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa hệ thống cầu, đường bộ, 

hệ thống chiếu sáng công cộng. 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn, biển báo hiệu giao thông, 

chỉnh trang hành lang an toàn giao thông đường bộ để nâng cao chất lượng hạ tầng 

giao thông. 

Tuyên truyền, giáo dục mọi người thực hiện tốt văn hóa giao thông. Tăng 

cường điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, không để ùn tắc giao thông. 

Tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm về bảo vệ công trình 

giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ và Luật Giao thông đường bộ 

theo quy định. 
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đ. Về an ninh trật tự - an toàn xã hội 

 Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “3 giảm, 4 giữ”, 

“3 quản, 3 biết”... 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 tội phạm, 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, giảm dần các loại tội phạm, tệ 

nạn xã hội; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình tự quản hoạt động. 

Dần xóa bỏ nạn ăn xin trên địa bàn thị xã. 

e. Về hành vi ứng xử văn minh nơi công sở, công cộng 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan thực hiện 

tốt việc ứng xử văn hoá nơi công sở, văn minh trong giao tiếp giữa đồng nghiệp 

trong cơ quan, đơn vị và giữa cán bộ, công chức với người dân; nâng cao nhận 

thức và xây dựng văn hoá ứng xử, giao tiếp trong đời sống cộng đồng. Xếp hàng 

khi sử dụng các dịch vụ nơi công cộng; thể hiện nếp sống văn minh, quan hệ cộng 

đồng thân thiện, nhân ái trong từng gia đình; trang phục lịch sự nơi công cộng, đặc 

biệt là nơi tôn nghiêm. 

f. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 

Tuyên truyền nâng cao ý thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang, lễ hội và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Về việc cưới: Thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định của pháp 

luật, tổ chức lễ cưới vui tươi - trang trọng - lành mạnh - tiết kiệm, phù hợp với 

phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và hoàn cảnh gia đình, 

khuyến khích tổ chức đám cưới tập thể. 

Về việc tang: Tổ chức đám tang chu đáo - trang nghiêm - tiết kiệm, phù hợp 

với tập quán truyền thống, văn hóa và hoàn cảnh gia đình; tiếp tục khuyến khích 

hình thức hoả táng, không rải vàng mã. Không quản thi hài quá 48 giờ (thực hiện 

theo Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 25/6/2009 của Bộ Y tế về hướng dẫn vệ 

sinh trong hoạt động mai táng và hoả táng). 

Về lễ hội: Tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật, bảo tồn những 

giá trị văn hoá, các phong tục, tập quán truyền thống của địa phương, giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hóa cổ truyền dân tộc, triệt để thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, không phô trương, hình thức.  

g. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện các nhóm hành vi 

Không xả chất thải, xác súc vật, phóng uế ra lòng, lề đường và những nơi 

công cộng; lòng đường, vỉa hè luôn được quét dọn thường xuyên, không để nước 

đọng; các tuyến đường được lắp đặt thùng rác; hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông. 
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Không phát tờ rơi, dán quảng cáo, viết làm hoen, bẩn hàng rào, vách tường, 

cột điện, cây xanh, treo panô, áp phích không đúng nơi quy định. 

Không lấn chiếm, chiếm giữ, chiếm dụng trái phép vỉa hè để đặt biển hiệu, 

kinh doanh mua bán gây ách tắc giao thông, không đua xe trái phép; thực hiện 

đường thông, hè thoáng, sạch đẹp, an toàn. 

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

mất trật tự, không nói tục, chửi thề nơi công cộng. 

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 mỗi người dân, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

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 hút thuốc nơi công cộng hoặc nơi có quy định cấm, thực hiện trường 

học, bệnh viện, cơ quan không khói thuốc. 

2. Giải pháp 

a) Nâng cao vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của cấp ủy Đảng, 

chính quyền các cấp trong thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy 

Tiên văn minh đô thị, 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”, quy 

ước, hương ước của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã. Đẩy mạnh sự phối 

hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã 

hội, huy động sự tham gia tích cực của người dân. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm nếp sống văn hóa theo quy định của pháp luật. Địa bàn nào để xảy ra tình 

trạng tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm môi trường… thì lãnh đạo địa phương đó 

phải chịu trách nhiệm trước UBND thị xã. 

Gia đình cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện xây dựng nếp 

sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị đặc biệt là trong việc cưới, 

việc tang, tránh tình trạng xa hoa, lãng phí, rườm rà, mê tín dị đoan. 

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về xây 

dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị 

Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục việc xây dựng nếp sống 

mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị sâu rộng và đồng bộ trong các cấp 

ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các khu dân cư, tạo nên phong trào quần 

chúng rộng rãi, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng và toàn 

xã hội. Tuyên truyền để mỗi người xem việc thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây 

dựng người Duy Tiên văn minh đô thị là niềm tự hào, là trách nhiệm của mỗi người 
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dân Duy Tiên với thị xã thân yêu của mình; đồng thời ý thức được rằng thành quả 

của xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị đem lại 

chính là sản phẩm tinh thần quý giá mà mỗi người, mỗi nhà đều được thụ hưởng.  

Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, cụ thể như sau: 

Tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan: Thông qua hệ thống panô, 

băng rôn trong các đợt cao điểm tuyên truyền. 

Tuyên truyền trên các hệ thống thông tin đại chúng: Xây dựng chuyên trang, 

chuyên mục, tin, bài phát trên Đài truyền thanh thị xã, xã, phường để nêu gương 

người tốt việc tốt, phê phán những hành vi sai trái trong việc chấp hành những quy 

định về xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị. 

Tuyên truyền thông qua các hội nghị tập huấn, nói chuyện chuyên đề, tổ 

chức giao lưu, liên hoan, hội diễn, hội thi... về Luật An toàn giao thông, văn hóa 

giao thông, ý thức bảo vệ môi trường, giao tiếp, ứng xử văn minh trong cộng đồng 

dân cư, các đối tượng là học sinh, thanh thiếu niên, cán bộ, công chức, nhân dân... 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, các giá trị tinh 

thần, truyền thống tốt đẹp của đất nước, quê hương Duy Tiên trong các tầng lớp 

nhân dân nhất là thanh thiếu niên. 

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

hội họp của các tổ chức đoàn thể địa phương như: Chi bộ, Hội phụ nữ, Hội cựu 

chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội nông dân... 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 

về xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị. 

c) Từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng không gian, 

cảnh quan hiện đại 

Tập trung chỉnh trang và hoàn thiện cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ, chú 

trọng đến những địa điểm công cộng, các điểm du lịch, các di tích lịch sử, văn hóa… 

d) Phát huy vai trò của quy ước, hương ước khu dân cư 

Thường xuyên bổ sung quy ước, hương ước khu dân cư văn hóa phù hợp với 

các quy định của pháp luật. Bổ sung các tiêu chí xây dựng nếp sống mới, xây dựng 

người Duy Tiên 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. 

Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện quy ước, hương ước; tăng cường các 

giải pháp nâng cao ý thức chấp hành quy ước, hương ước nhằm điều chỉnh hành vi 

ứng xử của mỗi người. Khuyến khích thành lập các hội, nhóm tình nghĩa trong 

cộng đồng dân cư để chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. 
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đ) 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 xây dựng nếp sống mới, 

xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị 

Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết được tiến hành thường xuyên, liên tục 

nhằm kịp thời phát hiện, điều chỉnh những hạn chế, yếu kém và phát huy những ưu 

điểm, kết quả trong quá trình thực hiện để kịp thời lan tỏa sâu rộng các gương điển 

hình tiên tiến trong thực hiện xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên 

văn minh đô thị. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình UBND thị xã phê 

duyệt kinh phí, UBND các xã, phường chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các 

nội dung của Đề án. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Việc xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị là 

một quá trình khó khăn, lâu dài, công phu bởi “Tập quán luôn là một sức ỳ” đòi hỏi 

cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm, đồng lòng, kiên trì phấn đấu trong từng 

nội dung, từng thời gian và cả giai đoạn dài. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã (cơ quan thường trực)  

Tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch triển khai và chủ trì phối hợp 

với các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

được phân công. 

Lồng ghép nội dung xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn 

minh đô thị vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm 

từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, quảng cáo, hoạt động 

kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng… nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, 

tạo môi trường văn hóa lành mạnh. 

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan dự trù kinh 

phí hằng năm để triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án. 

Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị 

đánh giá công tác xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô 

thị theo giai đoạn, qua đó xét khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển 

hình, có thành tích tốt. 

Chủ trì sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Văn hóa và con người Duy Tiên”. 

2. Phòng Quản lý đô thị thị xã 

Tham mưu ban hành các văn bản quy định về quản lý hệ thống giao thông; 

quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè theo quy định của pháp luật. 
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Tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông, lắp đặt biển báo, biển 

hiệu đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với phòng chuyên môn các sở, 

ngành, địa phương liên quan rà soát và xây dựng kế hoạch tham mưu đầu tư, bổ sung 

trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông và chỉ dẫn tại các khu vực công cộng.  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá, đề xuất công 

nhận các tuyến phố văn minh đô thị hằng năm. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã   

Chủ trì, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, UBND các xã, phường tổ chức 

tuyên truyền cho nhân dân về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chương trình bảo vệ môi trường trên địa bàn 

qua đó xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, các điểm ô nhiễm môi 

trường, những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

4. Phòng Tư pháp thị xã 

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, trọng tâm về 

trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.  

5. Phòng Nội vụ thị xã  

Tổ chức tuyên truyền và triển khai giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế 

văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; hướng dẫn, thẩm định hồ sơ 

trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực 

hiện Đề án... 

6. Phòng Kinh tế thị xã  

Lồng ghép các nội dung về xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy 

Tiên văn minh đô thị vào việc xây dựng và triển khai các đề án xây dựng nông 

thôn mới kiểu mẫu. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Chỉ đạo các trường học tuyên truyền các nội dung Đề án cho học sinh, 

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

về xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị để nâng cao 

nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của học sinh.  

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho học sinh để nâng cao hơn nữa nhận 

thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn 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 chấp hành pháp luật trong học sinh. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã  

 Phối hợp với cơ quan thường trực đề xuất bố trí kinh phí và thanh quyết toán 

nguồn kinh phí cho việc triển khai, thực hiện Đề án của thị xã và UBND các xã, phường. 
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9. Công an thị xã 

Chỉ đạo các lực lượng Công an thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, 

kiểm tra và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về an toàn giao 

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

hội; xây dựng tiêu chí “Văn hóa giao thông” 

10. Đài Truyền thanh thị xã 

Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống mới, xây dựng 

người Duy Tiên văn minh đô thị trên hệ thống Đài truyền thanh thị xã, Đài Truyền 

thanh xã, phường; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, ảnh, phóng 

sự... tuyên truyền xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô 

thị; 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, tinh thần xã hội. 

11. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã 

Triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nếp sống mới, xây dựng người 

Duy Tiên văn minh đô thị tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

12. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động thị xã  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện 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”; triển khai thực hiện việc xây 

dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị trong hệ thống tổ 

chức mình, xây dựng, nhân rộng các mô hình. 

Vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia xóa quảng cáo, 

rao vặt, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp… 

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 nếp mới, xây dựng người Duy 

Tiên văn minh đô thị. 

13. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương.  

Tổ chức tuyên truyền giáo dục xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên 

văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư; lồng ghép các nội dung của Đề án vào việc thực 

hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương. 

Phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm các 

quy định về xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 



 16 

Căn cứ nhiệm vụ được phân công các phòng, ban, ngành, đoàn thể và 

UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Đề án; định kỳ 6 

tháng (trước 30/6), một năm (trước 15/12) tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai 

và kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin - cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo./. 
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