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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 10 tháng 10 năm 2018

V/v báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện
các tiêu chí xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa
nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô
thị” năm 2018

Kính gửi: UBND thành phố Nha Trang
Thực hiện Công văn số 5497/UBND-VP ngày 09/8/2018 của UBND thành
phố Nha Trang về việc thực hiện một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2018;
Căn cứ Công văn số 1874/UBND-VHTT ngày 27/3/2018 của UBND thành
phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” năm 2018,
Từ ngày 18/9/2018 đến ngày 25/9/2018, Phòng Văn hóa và Thông tin đã
phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Phòng Quản lý đô thị;
Phòng Tài nguyên – Môi trường; Công an thành phố; Phòng Y tế tiến hành kiểm tra
kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn
mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị” đối với 12 xã, phường: Lộc Thọ, Vạn
Thạnh, Phương Sơn, Phương Sài, Phước Hòa, Phước Long, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước,
Phước Tân, Phước Hải, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo kết quả như sau:
1. Tình hình triển khai
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã xây dựng Kế hoạch số
1198/BCĐ-ĐSVH ngày 10/9/2018 về việc kiểm tra tình hình xây dựng “Xã đạt
chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2018.
2. Kết quả thực hiện
Qua kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các tiêu chí Phường đạt chuẩn
văn minh đô thị tại 10 phường với kết quả sau:
a) Nội dung xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” có 4 tiêu
chuẩn với 26 tiêu chí:

1. Phường Lộc Thọ đã đạt được 22/26 tiêu chí, có 4 tiêu chí chưa đạt, gồm
các tiêu chí: 8,12,16, 24.
2. Phường Phương Sơn đã đạt 21/26 tiêu chí, có 5 tiêu chí chưa đạt, gồm các
tiêu chí: 12, 15, 16, 22, 24.
3. Phường Phương Sài đã đạt 23/26 tiêu chí, có 3 tiêu chí chưa đạt, gồm các
tiêu chí: 15, 16, 24.
4. Phường Vạn Thạnh đã đạt 23/26 tiêu chí, có 3 tiêu chí chưa đạt, gồm các
tiêu chí: 17, 22, 24.
5. Phường Phước Long đã đạt 19/26 tiêu chí, có 6 tiêu chí chưa đạt, gồm các
tiêu chí: 8, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 24.
6. Phường Vĩnh Phước đã đạt 22/26 tiêu chí, có 4 tiêu chí chưa đạt, gồm các
tiêu chí: 16, 20, 22, 24.
7. Phường Vĩnh Hải đã đạt 18/26 tiêu chí, có 8 tiêu chí chưa đạt, gồm các
tiêu chí: 4,7,8,15,15,22,23,24.
8. Phường Phước Hòa đã đạt 22/26 tiêu chí, có 4 tiêu chí chưa đạt, gồm các
tiêu chí: 16, 17, 23, 24.
9. Phường Phước Tân đã đạt 22/6 tiêu chí, có 4 tiêu chí chưa đạt, gồm các
tiêu chí: 15, 16, 20, 24.
10. Phường Phước Hải đã đạt 23/26 tiêu chí, có 3 tiêu chí chưa đạt, gồm các
tiêu chí: 14, 15, 24.
b) Nội dung xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” có 5
tiêu chuẩn với 21 tiêu chí:
1. Xã Vĩnh Hiệp đã đạt 21/21 tiêu chí.
2. Xã Vĩnh Ngọc đã đạt 20/21 tiêu chí, có 1 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí 10.
3. Đánh giá chung
a) Ưu điểm
Nhìn chung, cấp ủy Đảng, UBND các xã, phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo huy động cả hệ thống chính trị tập trung vào thực hiện các tiêu chí theo quy
định để đạt “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Xã đạt chuẩn văn hóa nông
thôn mới”.
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b) Hạn chế
Một là, các tiêu chí khó thực hiện đối với các phường do không có quỹ
đất để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao:
+ Tiêu chí 12: 90% trở lên các công trình công cộng về hành chính, văn hóa
– xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị được đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo đạt tiêu
chuẩn quy định để phục vụ nhân dân.
+ Tiêu chí 15: 60% hộ gia đình quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp
nhà cửa, chỉnh trang phù hợp với kiến trúc đô thị.
+ Tiêu chí 16: 85% tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao
- Hai là, tiêu chí về phường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh trật tự” theo
quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an, năm
2017, toàn thành phố có 09 phường, xã không đạt tiêu chuẩn.
- Ba là, tiêu chí về thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch và trật tự xây
dựng; không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông; chất thải, nước
thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định còn nhiều xã, phường không đạt
và gặp khó khăn.
c) Kiến nghị
Để tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông
thôn mới; Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2019. Phòng Văn hóa và
Thông tin kiến nghị UBND thành phố và UBND các xã, phường như sau:
- Đối với UBND thành phố:
Một là, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố phối hợp chặt chẽ với
các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và UBND các xã, phường tập trung tuyên
truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Hai là, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường xây dựng kế
hoạch, biện pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn
mới; Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, đặc biệt đối với các tiêu chí về an ninh
trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, ma túy, mại dâm.
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- Đối với UBND các xã, phường:
Một là, tiếp tục, rà soát, phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ
đạo Phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong việc tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các tiêu chí do cá nhân phụ trách.
Hai là, đề nghị UBND các xã, phường Lộc Thọ, Phương Sài, Vĩnh Hiệp,
Vĩnh Ngọc tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí vào cuối năm 2018 để đề
nghị UBND thành phố công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường
đạt chuẩn văn minh đô thị”.
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra triển khai thực hiện các tiêu chí xây
dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị”
năm 2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
Kính báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;
- Công an thành phố;
- Phòng Quản lý đô thị;
- Phòng Tài nguyên – Môi trường;
- Phòng Y tế;
- Đài Truyền thanh TP ( đưa tin );
- UBND các xã, phường;
- Trưởng phòng;
- Lưu: VT, Chi.

TRƯỞNG PHÒNG

Đinh Văn Cường

Người ký: Đinh Văn
Cường
Email:
dvcuong@khanhhoa.g
ov.vn
Cơ quan: Thành phố
Nha Trang, Tỉnh
Khánh Hòa
Thời gian ký:
10.10.2018 16:47:21
+07:00

4

