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TỜ TRÌNH 
Về việc cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành  

Đảng bộ huyện về lãnh đạo, chỉ đạo thị trấn Đăk Hà  

đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024 
 

 
Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà. 

 
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà khóa VI 

(Quy chế số 03-QC/HU, ngày 25/4/2022). 
Ủy ban nhân dân huyện kính trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý 

kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về 
lãnh đạo, chỉ đạo thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024, với 

các nội dung sau: 

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL, ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc 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”. 

- Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận Đô thị văn 

minh. 
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Kết luận số 1241-KL/HU, ngày 04/7/2022 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về việc tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị 

quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo, chỉ đạo thị trấn Đăk Hà đạt 
chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024. 

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện Báo cáo đánh giá thực trạng xây 
dựng Đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn thời gian qua (có Báo cáo số 727/BC-
UBND, ngày 15/8/2022 của UBND huyện kèm theo); trên cơ sở đó xây dựng Dự 

thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về lãnh đạo, chỉ đạo 
thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024. 

2. Gửi dự thảo lấy ý kiến các Thành viên UBND huyện và các đơn vị liên 
quan (Công  văn  số 2046/UBND-VX, ngày 07/8/2022). Trên cơ sở ý kiến tham gia, 

UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh Dự 
thảo Nghị quyết trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét. 
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III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT: Gồm 3 phần chính 

Phần I: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU 

1. Quan điểm: Xây dựng thị trấn Đăk Hà thành đô thị theo hướng văn minh, 
hiện đại, tạo sự phát triển đồng đều giữa các TDP, thôn; giữ gìn bản sắc văn hoá 

dân tộc; môi trường sinh thái được bảo đảm; an ninh chính trị được giữ vững; đời 
sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Là nhiệm vụ chính trị quan 

trọng, có ý nghĩa chiến lược, thực hiện đồng bộ đối với tất cả các tiêu chí; huy 
động tối đa các nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò chủ 

thể của Nhân dân để đạt được hiệu quả cao nhất. 
2. Mục tiêu 
* Mục tiêu tổng quát: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; 

tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vận động các thành phần kinh tế 
trên địa bàn và đóng góp của Nhân dân để đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, từng 

bước tiến tới hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại; nâng cao đời sống 
văn hóa, tinh thần của Nhân dân; phấn đấu đưa thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị 

văn minh vào năm 2024. 
* Mục tiêu cụ thể: Tập trung thực hiện đạt một số tiêu chí sau: 

- Các tuyến đường trên địa bàn thị trấn được rải nhựa hoặc bê tông hóa theo 
quy hoạch khoảng 80%; các tuyến phố chính đều có vỉa hè, điện thắp sáng, cây 

xanh, cây bóng mát. 
- Hệ thống điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn được lắp đặt đảm 

bảo theo quy định. 
- Tỷ lệ đường phố chính có điện thắp sáng đạt từ 90% trở lên. 
- Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ phố có điện thắp sáng đạt từ 70% trở lên. Xóa 

nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát. 
- 100% các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh 

cá thể, hộ dân trên địa bàn cam kết thực hiện tốt các tiêu chuẩn về vệ sinh môi 
trường theo quy định. 

+ 100% số hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy định. 
+ Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 15%.  

+ 100% hộ gia đình có thiết bị nghe, nhìn thông minh, có thuê bao internet 
băng rộng và tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động thông minh. 

+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt là 100%. 

Phần II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng Đô thị 

văn minh. 
2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn. 
3. Huy động mọi nguồn lực, ưu tiên tập trung phát triển hạ tầng, giao thông đô 

thị. 
4. Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế; nâng cao chất lượng văn hóa - thể thao 

- thông tin; đảm bảo an sinh xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái. 
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5. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - 
an ninh. 

6. Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao trách nhiệm của 
chính quyền đô thị. 

Phần III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CHO Ý KIẾN  

UBND huyện kính trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (trình); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng VH-TT huyện; 
- Lưu: VT. 

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
    KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
    Phạm Thị Thương 
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