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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công 

nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn huyện Đình Lập 
 

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày18/02/2022của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh; 

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 24/8/2022của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày18/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt 

chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định 

số 04/2022/QĐ-TTg như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả quy định về tiêu chí, trình 

tự, thủ tục xét công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh theo quy 

định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg. 

b) Làm căn cứ để UBND thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông Trường Thái 

Bình đánh giá, công nhận đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh gắn với việc khuyến 

khích, vận động toàn dân hưởng ứng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 

góp phần xây dựng cảnh quan đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 

người dân khu vực đô thị. 

c) Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của 

huyện và các xã, thị trấn trong việc vận động triển khai đồng bộ Quyết định 

số 04/2022/QĐ-TTg và đánh giá công nhận đô thị đạt chuẩn văn minh đảm bảo 

tính thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan.  

2. Yêu cầu 

 a) Việc xây dựng đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh phải phát huy tối đa 

nội lực của huyện, của người dân và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, đoàn thể chính trị - xã hội gắn liền với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện. 
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 b) Việc công nhận đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh đảm bảo công khai, 

dân chủ, minh bạch, đúng tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, có sự 

phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung, tiêu chí, tiêu 

chuẩn công nhận đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định 

số 04/2022/QĐ-TTg trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền 

thanh cơ sở để vận động Nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh. 

2. Tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt 

nội dung Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg đến các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; phân công trách nhiệm 

rõ ràng giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời hướng dẫn 

triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị 

văn minh. 

3. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, thẩm định, công nhận, 

công nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và công bố kết quả công nhận 

theo đúng quy định. 

4. Kiểm tra, phúc tra đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện 

Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg nhằm động viên phong trào phát triển bền vững. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

a) Chủ trì theo dõi, phối hợp, hướng dẫn các phòng chuyên môn, Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện nội dung các tiêu chí công 

nhận đô thị văn minh theo quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg. 

b) Tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc, 

tổ chức thẩm định các tiêu chí công nhận, công nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị 

văn minh, tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định (mẫu công nhận tại 

Phụ lục IV Kế hoạch này). 

c) Thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra, 

phúc tra, đánh giá chất lượng đô thị văn minh, kịp thời tham mưu UBND huyện 

giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở. 

d) Chủ trì, hướng dẫn các thị trấn thực hiện tiêu chí số 5 về thông tin, truyền 

thông; tiêu chí số 7 về văn hóa, thể thao đô thị tại Phụ lục I kế hoạch này. 

 đ) Hằng năm, căn cứ các chế độ quy định, xây dựng dự toán kinh phí tổ 

chức thực hiện việc thẩm định, xét công nhận, công nhận lại, khen thưởng đô thị 

đạt chuẩn đô thị văn minh, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp xem xét, 

thẩm định. 

 2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

thành viên 
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a) Phối hợp chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Kế hoạch này trong thực hiện 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

b) Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức lấy ý kiến của 

người dân về sự hài lòng và cho ý kiến nhất trí đề nghị công nhận và công nhận 

lại đạt chuẩn đô thị văn minh theo đề nghị của UBND cùng cấp. 

c) Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của mình tham gia giám sát, vận động nguồn lực, hỗ trợ thực 

hiện tiêu chí đánh giá đạt chuẩn đô thị văn minh. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì, hướng dẫn hai thị trấn thực hiện 

tiêu chí số 1 về quy hoạch đô thị; tiêu chí số 2 về giao thông đô thị tại Phụ lục I 

Kế hoạch này. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, hướng dẫn hai thị trấn 

thực hiện tiêu chí số 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) về môi trường và an toàn thực phẩm đô 

thị tại Phụ lục I Kế hoạch này. 

5. Công an huyện: Chủ trì, hướng dẫn hai thị trấn thực hiện tiêu chí số 4 

về an ninh, trật tự đô thị tại Phụ lục I Kế hoạch này. 

6. Phòng Lao động - Thương binh Xã hội và Dân tộc: Chủ trì, hướng 

dẫn hai thị trấn thực hiện tiêu chí số 6 về việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo 

đô thị và tiêu chí số 8 (8.8) y tế, giáo dục đô thị tại Phụ lục I Kế hoạch này. 

7. Trung tâm Y tế huyện: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và 

UBND hướng dẫn hai thị trấn thực hiện tiêu chí số 3 (3.5, 3.6) và tiêu chí số 8 

(8.1, 8.2) về y tế, giáo dục đô thị tại Phụ lục I Kế hoạch này. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, hướng dẫn hai thị trấn thực hiện 

tiêu chí số 8 (8.3,8.4, 8.5, 8.6, 8.7) về y tế, giáo dục đô thị tại Phụ lục I Kế 

hoạch này. 

9. Phòng Nội vụ 

 a) Chủ trì, hướng dẫn hai thị trấn thực hiện tiêu chí số 9 (chỉ tiêu 9.1, 9.2, 

9.3) về hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị tại Phụ lục IKế 

hoạch này. 

 b) Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND hai thị trấn, đơn vị 

có liên quan xem xét, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. 

10. Phòng Tư pháp: Chủ trì, hướng dẫn hai thị trấn thực hiện tiêu chí số 

9 (9.5) về hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị tại Phụ lục I 

Kế hoạch này. 

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định dự toán do các cơ quan, 

đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền đảm bảo 

kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch được phê duyệt. 
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12. Trung tâm Văn hoá thể thao và truyền thông huyện: Chủ trì, phối 

hợp với các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện chuyên mục, chuyên 

trang, phóng sự, tin, bài, tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng 

đô thị văn minh; kịp thời phát hiện, giới thiệu các điển hình tiêu biểu trong xây 

dựng đô thị văn minh. 

13. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 a) Chủ trì, phối hợp với các phòng: Nội Vụ, Văn hoá và Thông tin huyện 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 9 (chỉ tiêu 9.4) về hệ thống chính 

trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 

thực hiện tiêu chí số 3 (3.5, 3.6) về Môi trường và An toàn thực phẩm đô thị tại 

Phụ lục I Kế hoạch này. 

b) Chịu trách nhiệm công bố danh sách hai thị trấn trên địa bàn huyện đạt 

chuẩn đô thị văn minh trên Cổng thông tin điện tử huyện. 

14. Ủy ban nhân dân thị trấn Đình Lập và UBND thị trấn Nông 

trường Thái Bình 

a) Trên cơ sở các quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, Kế hoạch 

số 182/KH-UBND và Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai và 

bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh tại thị 

trấn; Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện đăng ký thị trấn đạt 

chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong tháng 9/2022; lập 

hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND huyện công nhận và công nhận lại thị trấn đạt 

chuẩn đô thị văn minh theo đúng tiêu chí, trình tự, hồ sơ, thủ tục quy định. 

b) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng cấp tổ 

chức lấy ý kiến người dân về sự hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận, công 

nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh. 

c) Phân công bộ phận chuyên môn làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn thực 

hiện các tiêu chí xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Chỉ đạo công tác 

kiểm tra, phúc tra kết quả xây dựng đô thị văn minh theo đúng quy định. 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin) để kịp thời xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thường trực huyện uỷ; 

- Các đ/c UV BTV huyện uỷ;      (B/c) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện; 

- Các ngành, thành viên BCĐ Phong trào của 

  huyện (theo QĐ số 2602/QĐ-UBND 17/9/2020);  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hà 
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