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Đánh giá hiện trạng việc thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn  

Đô thị văn minh đối với thị trấn Đăk Hà 

 
 

Căn cứ 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 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; Công văn số 13-CV/TTĐ, ngày 12/9/2022 

của Tổ thẩm định Huyện ủy về tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Huyện 

ủy. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo đánh giá hiện trạng việc thực hiện các 

tiêu chí đạt chuẩn Đô thị văn minh đối với thị trấn Đăk Hà như sau: 

I. Đặc điểm tình hình 

Thị trấn Đăk Hà được thành lập ngày 24/3/1994 theo Nghị định 26-CP của 

Chính phủ, là trung tâm văn hóa xã hội, kinh tế, chính trị của huyện Đăk Hà; có 11 

tổ dân phố và 01 thôn người DTTS; tổng diện tích tự nhiên 1.547,42 ha. Tính đến 

tháng 6 năm 2022, dân số trên địa bàn huyện là 4.247 hộ, 17.533 khẩu, trong đó dân 

tộc thiểu số 223 hộ, 1.059 khẩu; có 165 hộ nghèo, chiếm 3,88%; hộ cận nghèo 63 

hộ, chiếm 1,48% dân số. Kinh tế thị trấn Đăk Hà trong những năm qua có tốc độ 

tăng trưởng khá; chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ - 

công nghiệp - xây dựng; đời sống của Nhân dân ổn định và phát triển; các lĩnh vực 

văn hóa - xã hội có những chuyển biến sâu sắc.  

Trong những năm qua, việc xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh 

đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được một 

số kết quả nhất định. Các loại tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả; 

quy chế dân chủ được phát huy; các phong tục lạc hậu được bài trừ, việc cưới, việc lễ 

tang và lễ hội được tổ chức theo nếp sống mới; hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô 

thị đã trở thành nếp sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Thực hiện 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, thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo thị trấn Đăk Hà, 

các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, giúp đỡ Ủy ban nhân dân thị trấn trong triển 

khai thực hiện xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cung cấp tài liệu, văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh; 

đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử huyện. Chỉ đạo Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện tích cực tuyên truyền các quy định 
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tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh bằng các hình 

thức phù hợp1. 

- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, UBND thị trấn đã ban hành văn bản triển 

khai thực hiện; có nhiều giải pháp thiết thực, huy động cả hệ thống chính trị, các 

tầng lớp Nhân dân. Định kỳ chỉ đạo sơ kết, đánh giá việc triển khai xây dựng đô thị 

văn minh tại địa phương. 

III. Kết quả đạt được 

1. Công tác quy hoạch: 

Công tác quản lý quy hoạch được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo 

triển khai thực hiện, cụ thể: Đã triển khai lập, hoàn chỉnh Đồ án điều chỉnh tổng thể 

quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà đến năm 2025, có tổng diện tích khoảng 3.200 ha 

để định hướng phát triển, làm cơ sở để đầu tư xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng 

thị trấn Đăk Hà; định kỳ rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh một số vị trí quy 

hoạch không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị 

trấn Đăk Hà2 và bổ sung một số vị trí quy hoạch các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp3. Xây dựng Đề án phân loại đô thị và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy 

định. Đến nay, UBND tỉnh đã công nhận thị trấn Đăk Hà đạt Đô thị loại V theo 

Quyết định số 25/QĐ-UBND, ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum. 

2. Xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông đô thị 

- Trên cơ sở các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của Nhân dân 

và các doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung từng bước chỉnh trang hạ tầng đô thị thị 

trấn. Trong đó nguồn vốn Trung ương đầu tư xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh 

đoạn qua địa bàn huyện có chiều dài khoảng 22km đạt đường cấp III đồng bằng, đã 

hoàn thành và đưa vào sử dụng (có 07km đường nội thị trấn là đường 02 chiều). 

Huyện ưu tiên triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thị, nổi bật 

như: nâng cấp, nhựa hóa đường Hai Bà Trưng, đường Chu Văn An... Đến nay có 

tổng chiều dài các tuyến đường trên địa bàn thị trấn được rải nhựa hoặc bê tông hóa 

theo quy hoạch là 64,69 km, chiếm 55.3% (Trong đó: đường bê tông xi măng là 4,75 

km, bê tông nhựa 22,8 km, nhựa 8,2 km). 

- Nhiều công trình được xây dựng, sửa chữa mới như: Trường học, trạm Y tế, nhà 

văn hóa tổ dân phố, thôn, hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống rãnh thoát nước, hệ thống 

vỉa hè, cây xanh… Huyện đã thực hiện nâng cấp hệ thống vỉa hè dọc khu vực trung tâm 

hành chính huyện; chỉnh trang hệ thống cây xanh đô thị dọc đường Hùng Vương. Tập 

trung đầu tư nhà máy cấp nước, hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt đến các khu 

dân cư với tổng kinh phí 94 tỷ đồng; ngoài ra một số khu dân cư đã sử dụng giếng đào 

đảm bảo hợp vệ sinh để sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, 97% người dân 

trên địa bàn thị trấn tiếp cận, sử dụng nước sạch.  

- Đầu tư xây dựng cổng chào văn hóa, cơ sở vật chất tại nhà văn hóa các tổ dân 

phố; xây dựng nhà rông truyền thống thôn Long Loi để phục vụ nhu cầu sinh hoạt 

                                                           
1 Tuyên truyền trên hệ thống pano, áp phích về phong trào; tuyên truyền xe loa cổ động, tuyên truyền cơ sở… 
2 Điều chỉnh không thực hiện quy hoạch đường Nguyễn Chí Thanh đoạn phía Đông đường Hùng Vương (đoạn từ đường Hùng Vương 

đến đường Nguyễn Trãi); điều chỉnh cục bộ quy hoạch từ đất quy hoạch câu lạc bộ khối phố (ký hiệu C17), Điều chỉnh quy hoạch đường 

Ngô Đức Đệ, đường Lý Thường Kiệt, đường Yết Kiêu, đường Trương Quang Trọng và đất dự trữ trên địa bàn... 
3 Chi nhánh Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng Công thương, trụ sở làm việc Chi nhánh Viettel, trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội 

huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất… 



3 

 

 

 

cộng đồng  cho Nhân dân trên địa bàn. Thu hút đầu tư xây dựng 02 công trình vui 

chơi cho trẻ em, 04 sân bóng đã mini; 02 cơ sở tập thể dục thẩm mỹ, thể hình; 02 bể 

bơi và 02 công viên, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho Nhân dân trong 

và ngoài khu vực. 

- Phối hợp với Điện lực Miền Trung vận động các hộ dân đồng thuận trong 

triển khai xây dựng hoàn thiện các tuyến đường điện trên địa bàn. Đến nay, mạng 

lưới điện quốc gia cung cấp điện sinh hoạt và điện sản xuất đã được kéo đến tất cả 

các tổ dân phố, thôn, các điểm dân cư, cung cấp điện sinh hoạt thường xuyên, đảm 

bảo an toàn đạt 100% các hộ dân trong vùng, cấp điện sinh hoạt bình quân trên địa 

bàn đạt trên 400kwh/người/năm. Triển khai cho các TDP, thôn huy động Nhân dân 

lắp đặt các đường điện chiếu sáng công lộ ở khu dân cư; vận động Nhân dân đóng 

góp kinh phí xây dựng 50 tuyến đường điện chiếu sáng công lộ tại các khu dân cư 

có chiều dài 31,68km với 1.296 bóng đèn, với khoảng 60% tuyến đường nội thị được 

thắp sáng. 

- Ngoài ra các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cũng chủ động chung 

tay đầu tư một số cơ sở hạ tầng như: trụ sở cơ quan đơn vị, cơ sở kinh doanh, kho 

tàng, bến bãi để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ, hàng 

hóa cho Nhân dân trên địa bàn. 

3. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

a. Giáo dục - Đào tạo; y tế; chăm sóc sức khỏe Nhân dân 

- Trong những năm qua, chất lượng giáo dục - đào tạo trên địa bàn thị trấn 

chuyển biến tích cực, nhất là thôn đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên đáng kể; 

duy trì phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục Tiểu học đạt tỷ lệ 

100%, phổ cập giáo dục THCS đạt chuẩn phổ cập ở các mức độ; phân luồng học 

sinh sau tốt nghiệp THCS đạt được các kết quả tích cực. Tỷ lệ lao động có việc làm 

qua đào tạo đạt 42,43%... Quy mô và mạng lưới trường học tiếp tục được đầu tư, mở 

rộng, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập. Đến nay, có 6/8 trường đạt Chuẩn quốc 

gia mức độ 14, đạt tỷ lệ 75%; 08/08 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt tỷ lệ 100%. Công tác xã hội hóa giáo dục đã thu 

được nhiều kết quả, góp phần tích cực tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học, 

xây dựng trường học thân thiện, xanh, sạch, đẹp. 

- Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được 

đảm bảo; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh được triển 

khai; các thủ tục khám, chữa bệnh được đơn giản hóa. Trạm Y tế luôn duy trì công 

tác khám và điều trị tại trạm, tuyên truyền và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống các loại dịch bệnh ở người, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch 

bệnh Sốt xuất huyết. Đến nay, Trạm Y tế gồm 06 nhân viên, trong đó có 01 bác sỹ, 

02 điều dưỡng, 01 dược sỹ, 01 nữ hộ sinh, đảm bảo quy định theo Quyết định số 

4667/QĐ-BYT, ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế… Các chiến dịch truyền 

thông dân số, chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hóa gia đình thường 

xuyên phát động tới các TDP, thôn. Các hoạt động Câu lạc bộ: Không sinh con thứ 3; 
                                                           
4 Trường mầm non Sơn Ca công nhận năm 2001; Trường Mầm non Hoa Hồng công nhận năm 2014; Trường TH Kim Đồng công nhận năm 2009; 
Trường TH Lê Văn Tám công nhận năm 2000; Trường TH Nguyễn Bá Ngọc công nhận năm 2007; Trường THCS Chu Văn An công nhận năm 

2021. 
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CLB Ông bà cháu, CLB Bảo vệ trẻ em đã được Nhân dân hưởng ứng tham gia, duy 

trì hoạt động. Sự nghiệp Y tế của thị trấn được chú trọng, cơ sở vật chất và trang thiết 

bị y tế được đầu tư xây dựng và nâng cấp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu cho việc 

khám và chữa bệnh ban đầu của người dân. Các chính sách về Bảo hiểm y tế, Bảo 

hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tự nguyện được đẩy mạnh tuyên truyền và đạt kết quả 

tích cực, đến nay, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn thị trấn đạt 

93,75%. Công các chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm triển khai thực hiện; tỷ lệ 

trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 15,5%. 

b. Văn hóa - Thể thao, Thông tin - Truyền thông 

- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa tiếp tục quan tâm 

đi vào chiều sâu, chất lượng từng bước được nâng lên. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn 

có 3.504 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 12 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn 

văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và 8/8 trường học đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa. 

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có những 

chuyển biến tiến bộ, 100% hộ dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện tốt quy định. 

Trong lễ cưới, Nhân dân tổ chức trang trọng vui vẻ, tiết kiệm đúng quy định của 

Luật Hôn nhân và gia đình; việc tang được tổ chức gọn nhẹ, đúng quy định, phù hợp 

với thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá gia đình và của địa phương; thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình5. 

- Hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng ngày càng phát triển với nhiều hình 

thức đa dạng, thu hút nhiều đối tượng tham gia; chất lượng phong trào được nâng 

lên; tỉ lệ người tham gia tập thể dục, thể thao thường xuyên ngày càng tăng, đạt tỷ lệ 

40%. Bên cạnh đó, thị trấn tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế 

văn hóa, thể thao hiện có, đồng thời đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể 

thao, chăm lo đời sống văn hóa của người dân, gắn với việc xây dựng Đô thị văn 

minh; 12/12 TDP, thôn có nhà văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; hầu hết đội văn nghệ, thể 

thao, các câu lạc bộ ở thị trấn và các tổ dân phố thường xuyên hoạt động hiệu quả, 

trên địa bàn có 05 câu lạc bộ thể dục6, 08 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ7; các tổ dân 

phố, thôn cơ bản có sân bóng chuyền để tập luyện thể dục, thể thao; có các đội văn 

nghệ không chuyên phục vụ biểu diễn các sự kiện chính trị của khu dân cư; tiêu biểu 

về phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao có các TDP, thôn như: TDP 1, 2B, 4A, 7, 

8, 10...  

- Dịch vụ Bưu chính - viễn thông đã phát triển nhanh chóng, mở rộng vùng 

phục vụ và đa dạng hoá các dịch vụ mạng điện thoại; 100% thôn, TDP đã phủ sóng 

điện thoại di động; 100% TDP, thôn đã nối mạng internet đáp ứng nhu cầu khai thác, 

chuyển tải thông tin bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời. Hệ thống truyền 

thanh được từng bước được nâng cấp; chất lượng công tác truyền thanh - truyền hình 

được nâng lên rõ rệt. Đến nay, thị trấn Đăk Hà đã có Đài Truyền thanh cơ sở; 12/12 

                                                           
5 Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình TDP 2B: 20 thành viên, thời gian sinh hoạt 2015. Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình TDP 4A: 40 

thành viên, thời gian sinh hoạt 2008. Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình TDP 7: 35 thành viên, thời gian sinh hoạt 2008. Câu lạc bộ Phòng 

chống bạo lực gia đình TDP 9: 40 thành viên, thời gian sinh hoạt 2008. Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình TDP 10: 35 thành viên, thời gian 
sinh hoạt 2015.  
6 Gồm 01 Phòng tập erobic, 01 Phòng tập Yoga; 01 CLB khiêu vũ; 02 CLB võ thuật. 
7 Câu lạc bộ TDP 1: 15 thành viên, thời gian sinh hoạt 2013. Câu lạc bộ TDP 9: 15 thàng viên, thời gian sinh hoạt 2014. Câu lạc bộ TDP 10: 12 
thành viên, thời gian hoạt động 2012. Câu lạc bộ  Ông Bà Cháu TDP 10: 25 thành viên, thời gian sinh hoạt 2012. Câu lạc bộ TDP 4B: 15 thành 

viên, thời gian sinh hoạt 2015. Câu lạc bộ Liên thế hệ TDP 9: 45 thành viên thời gian thành lập 2017. Câu lạc bộ Văn hóa – Dân gian  thôn Long 

Loi 35 thành viên, thành lập 2018. Câu lạc bộ Bảo tồn di sản văn hóa thôn Long Loi 45 thành viên, thành lập 2019. 
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TDP, thôn có cụm loa truyền thanh không dây đáp ứng được nhiệm vụ thông tin, 

tuyên truyền và một phần nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.  

- Ứng dụng CNTT trong xử lý công việc được đẩy mạnh, từng bước áp dụng 

quy trình xử lý văn bản trên môi trường mạng thay thế cho việc xử lý văn bản thông 

thường (bằng giấy), ứng dụng hệ thống Một cửa điện tử, sử dụng các phần mềm 

dùng chung và ứng dụng chữ ký số trong quản lý điều hành tại thị trấn; 100% cán 

bộ, công chức được trang bị máy tính và có kết nối internet băng rộng; Trang thông 

tin điện tử thị trấn được đầu tư, đưa vào sử dụng ngày càng được hoàn thiện và nâng 

cao chất lượng. 

d. Lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo 

- Các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách, 

đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy định; vận động 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ủng hộ, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Đến nay, 

trên địa bàn thị trấn có 165 hộ nghèo/4.247 hộ, chiếm 3,88%; trong đó hộ nghèo 

DTTS 108 hộ, chiếm 64,45% trong tổng số hộ nghèo. 

- Công tác tạo việc làm, nhất là tạo việc làm cho người trong độ tuổi lao động 

được quan tâm. Đến cuối năm 2021, trên địa bàn thị trấn Đăk Hà có tổng số lao động 

có việc làm là 10.449 lao động, tổng số lao động trong độ tuổi lao động (người từ đủ 

15 tuổi trở lên) có khả năng tham gia lao động là 12.751 lao động. 

e. Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị 

- Công tác bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên, việc tuyên truyền vận 

động người dân tham gia đề án thu gom rác thải đạt kết quả tích cực; các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện tốt việc cam kết bảo vệ môi 

trường, đạt tỷ lệ 60%. Nhất là huyện đã thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho Công ty 

TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH xây dựng Nhà máy Xử lý rác thải 

sinh hoạt tại thôn 1, xã Hà Mòn, ký kết hợp đồng xử lý rác thải trên địa bàn huyện, 

đáp ứng việc xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Đăk Hà. Hầu hết khu dân cư, các khu 

công cộng, đường phố, khu vui chơi, các hộ gia đình có trồng hoa, cây xanh, tạo 

cảnh quan xanh - sạch - đẹp. 

- Công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm được quan tâm triển khai thực 

hiện, tạo được sự chuyển biến rõ rệt. Việc tuyên truyền các quy định pháp luật về 

ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu các hành vi 

vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực 

phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, thời gian qua, trên địa bàn không để xảy 

các vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn. 

4. An ninh, trật tự đô thị 

- Tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; phát huy 

được sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; không để xảy ra đột xuất bất ngờ, bảo vệ 

an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn 

diễn ra trên địa bàn; lực lượng công an thường xuyên bám nắm địa bàn, quản lý tốt 

hộ khẩu tạm trú, tạm vắng. Đến nay, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống 
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tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

thành lập Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị trấn Đăk Hà. 

- Công tác quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị trấn; các vấn đề phát 

sinh tại cơ sở được chỉ đạo, nắm bắt, giải quyết kịp thời. Tính đến nay, trên địa bàn 

có 02 cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp, với 1.025 tín đồ, trong đó tín đồ đạo Thiên 

chúa 779 người, đạo Phật 245 người, đạo Tin lành 01 người, 23 chức việc, 05 chức 

sắc (trong đó 02 chức sắc phụ trách địa bàn); không phát sinh vụ việc xây dựng, lấn 

chiếm trái phép công trình tôn giáo. 

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn. 

Thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân và tiếp công dân theo đúng quy 

định. Chỉ đạo các ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn đẩy 

mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân 

dân trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức đã thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân 

tham gia. 

5. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và chính quyền đô thị 

- Chú trọng công tác, củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của các chi bộ, từng bước tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng 

sinh hoạt của các chi bộ.  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, 

lựa chọn phân công cán bộ, đảng viên tham gia đảm nhiệm các chức danh chủ chốt 

từ thị trấn đến các tổ dân phố, thôn đảm bảo dân chủ khách quan, đúng người, đúng 

việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, được quan tâm thực hiện 

thường xuyên; đến nay số cán bộ công chức của thị trấn 82% đạt chuẩn trình độ 

chuyên môn, lý luận chính trị, chứng chỉ nghiệp vụ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ 

cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, tập thể các cơ quan đơn vị các chi bộ 

trực thuộc gắn với thực hiện NQTW 4 khóa XII, công tác kiểm điểm đánh giá phân 

loại chất lượng các chi bộ và đảng viên hàng năm được chỉ đạo chặt chẽ đúng quy 

trình, quy định; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%. 

- UBND thị trấn thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước trên các mặt nhiệm vụ công 

tác; chủ động kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hiệu quả 

hoạt động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các hương ước, quy ước, quy tắc 

ứng xử ở khu dân cư, cơ chế Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền 

được phát huy. Hoạt động của các tổ hoà giải đã góp phần xây dựng tình đoàn kết 

trong khu dân cư. Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân 

dân, giải quyết đơn thư của công dân không để tồn đọng.  

- UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trính trị - xã hội thường 

xuyên xây dựng củng cố tổ chức hội8; phát triển đoàn viên, hội viên9; thực hiện tốt 

công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp triển khai 

                                                           
8 Mặt trận có 32 UVUBMT, ban Thường trực 03 đồng chí; Hội CCB, tổng số 726 hội viên 15 chi hôi; Hội Nông dân 1022 hội viên, 15 chi hội, Hội 

LHPN 2230 hội viên, 15 chi hội, Đoàn cơ sở 455 đoàn viên, 28 chi đoàn; Hội NCT 1012 hội viên, 15 chi hội, Hội cựu TNXP 98 hội  viên, 8 chi 
hội; Hội nạn nhân gia cam 120 hội viên, 6 chi hội. Hội Chử thập đỏ 197 hội viên, 20 chi hội 
9 Hội CCB 35hội viên; Hội Nông dân 486 hội viên; Hội LHPN 250 hội viên; Đoàn cơ sở 32 đoàn viên; Hội NCT 85 hội viên, Hội cựu TNXP 17 

hội viên; Hội nạn nhân gia cam 29 hội viên. 



7 

 

 

 

thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”, xây dựng cơ quan văn hóa, TDP, thôn, gia đình văn văn hóa; tuyên truyền vận động 

nhân dân, đoàn viên, hội viên, gương mẫu, tích cực thi đua lao động sản xuất; thực hiện tốt 

các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Mặt trận và các đoàn thể xây dựng được nhiều mô 

hình, câu lạc bộ thu hút nhiều đoàn viên, hội viên tham gia10. Nhìn chung, Mặt trận và các 

đoàn thể đã triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề 

ra, kết quả đánh giá phân loại hàng năm đạt khá trở lên.  

IV. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô 

thị văn minh tính đến tháng 8/2022 

Theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ; tổng số các tiêu chí bắt buộc để được công nhận đạt chuẩn Đô thị 

văn minh là 09 tiêu chí với 52 nội dung. Trong đó, qua đánh giá, đến nay thị trấn 

Đăk Hà đã đạt được 40 nội dung, hiện vẫn còn 12 nội dung chưa đạt, cụ thể:  

-  Tiêu chí 01 về Quy hoạch đô thị: Tiêu chí này có 07 nội dung: Trong đó có 

04 nội dung đạt, còn 02 nội dung chưa đạt. 

- Tiêu chí 02 về Giao thông đô thị: Tiêu chí này có 07 nội dung: Trong đó có 

02 nội dung đạt, còn 05 nội dung chưa đạt. 

- Tiêu chí 03 về Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị: Tiêu chí này có 06 

nội dung: Trong đó có 03 nội dung đạt, 03 nội dung chưa đạt. 

- Tiêu chí 04 về An ninh trật tự: Tiêu chí này có 06 nội dung, đã đạt 06 nội dung. 

- Tiêu chí 05 về Thông tin truyền thông đô thị: Tiêu chí này có 05 nội dung: 

Trong đó có 04 nội dung đạt, còn 01 nội dung chưa đạt. 

- Tiêu chí 06 về việc làm, thu nhập bình quân hộ: Tiêu chí này có 03 nội dung, 

đã đạt 03 nội dung đạt. 

- Tiêu chí 07 về Văn hóa, thể thao: Tiêu chí này có 05 nội dung: Trong đó có 

04 nội dung đạt, 01 nội dung chưa đạt. 

- Tiêu chí 08 về Y tế, giáo dục: Tiêu chí này 08 nội dung, đều đạt 08 nội dung. 

- Tiêu chí 09 về Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị: Tiêu 

chí này có 05 nội dung, đã đạt 05 nội dung. 

(Có phụ lục đánh giá chi tiết kèm theo) 

V. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự 

quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các ngành chức năng, chính 

quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân, phong trào xây dựng thị trấn Đăk Hà 

đạt chuẩn Đô thị văn minh đã đạt một số kết quả nhất định. Nhiều hạng mục công 

trình về giao thông, điện, nước, trường học và các công trình công cộng khác đã 

được quan tâm đầu tư xây dựng. Quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, dịch 

                                                           
10 Câu lạc bộ liên thế hệ, Câu lạc bộ phòng chống Ma túy, Tổ cộng động tự quản của Mặt trận; Mô hình hủ gạo tình tình thương, Mô hình sản xuất 

cung ứng thực phẩm sạch; Mô hình phòng chống bạo lực gia đình; mô hình CLB phụ nữ cao tuổi; Mô hình không có người thân vi phạm Pháp luật 

và TNXH; Mô hình không sinh con thứ 3; mô hình 3 sạch tại TDP 2A; 04 CLB phụ nữ cao tuổi ở TDP 3A, 4A, 4B, 2A thu hút được 89  phụ nữ 
cao tuổi tham gia, 01 mô hình đoạn đường PN tự quản; Mô hình 3 sạch; Mô hình VSATTP tại chi hội phụ nữ TDP 3B, có 14 thành viên tham gia 

của Hội LHPN. Hội Nông dân Có 1.181 hộ Nông đan đạt danh hiệu hộ Nông dân SXKDG, trong 05 năm đã có thêm 513 hộ hộ Nông dân SXKDG 

tăng thêm. CLB Ông bà cháu, CLB văn nghệ, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của Hội người cao tuổi. Mô hình: “Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế 
giỏi”; “Đội thu gom rác thải”; “Đoạn đường thanh niên”; “Điểm sinh hoạt, khu vui chơi cho thanh thiếu nhi”; “Thanh niên khởi nghiệp”… gắn với 

việc triển khai thực hiện các phong trào do Đoàn phát động như: Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng đô 

thị văn minh”. 
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vụ văn hóa, việc cưới, việc tang, quảng cáo và quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô 

thị từng bước đi vào nền nếp. Các mối quan hệ cộng đồng, nếp sống văn hóa cá nhân, 

văn hóa gia đình, nếp sống văn hóa ở khu dân cư, trong cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, trường học và nơi công cộng có nhiều chuyển biến đáng kể. Đời sống vật 

chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn thị trấn ngày càng được nâng cao; thu nhập 

bình quân đầu người được cải thiện đáng kể. Đại đa số cán bộ, Nhân dân đã ý thức 

được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chung tay xây dựng thị trấn Đăk Hà 

đạt chuẩn Đô thị văn minh... 

2. Tồn tại, hạn chế  

- Thị trấn Đăk Hà vẫn chưa được đầu tư, phát triển tương xứng với tiềm năng, 

lợi thế; hệ thống giao thông đô thị, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát 

triển.  

- Tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán 

xử lý nhưng chưa triệt để. 

- Các công trình văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của Nhân 

dân, cảnh quan đô thị chưa được đầu tư đúng mức…  

- Các vấn đề về vệ sinh môi trường trong các khu dân cư còn nhiều bất cập; ý 

thức chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng, an toàn giao thông còn nhiều hạn chế 

- Chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa chưa thực sự bền vững.  

3. Nguyên nhân 

- Nguồn kinh phí của huyện còn hạn chế nên đầu tư chưa đáp ứng được nhu 

cầu phát triển chung. 

- Công tác tổ chức, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền có lúc chưa thực 

sự quyết liệt. 

- Điều kiện kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn; tình hình thời tiết 

diễn biến không thuận lợi, dịch bệnh phức tạp khó lường giá cả vật tư phục vụ sản 

xuất nông nghiệp tăng, giá hàng hóa nông sản không ổn định. 

- Công tác phối hợp giữa địa phương với một số phòng, ban chuyên môn của 

cấp trên trong chỉ đạo giải quyết sự vụ theo kiến nghị, phản ánh của người dân thiếu 

sự đồng bộ. 

- Một số tổ chức đoàn thể chưa phát huy hết vai trò, nhiệm vụ trong công tác tổ 

chức tuyên truyền vận động quần chúng; công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa 

các hội đoàn thể thị trấn với chi ủy, chi bộ TDP, thôn chưa được đồng bộ. 

VI. Giải pháp triển khai trong thời gian tới 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các 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. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

Nhân dân hưởng ứng, chấp hành chủ trương, đồng thuận thực hiện tốt các nhiệm vụ 

xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh. 

- Tăng cường quản lý, triển khai thực hiện tốt các quy hoạch được phê duyệt. 

Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiệu quả 
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theo quy định. Ưu tiên xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, điện chiếu 

sáng, hệ thống thoát nước,… 

- Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển đô thị. Đẩy mạnh thực 

hiện xã hội hóa để huy động có hiệu quả các nguồn lực ngoài xã hội đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật, phục vụ cho sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao, 

xây dựng thị trấn đạt chuẩn Đô thị văn minh năm 2024. 

- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra; định kỳ chỉ đạo sơ kết, 

đánh giá việc triển khai thực hiện xây dựng đô thị văn minh tại địa phương. 

Trên đây là Báo cáo kết quả việc thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn Đô thị văn 

minh đối với thị trấn Đăk Hà của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà. 

(Báo cáo này thay thế cho Báo cáo số 727/BC-UBND, ngày 15/8/2022 của 

UBND huyện Đăk Hà)./. 

 
Nơi nhận:                                  
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VH-TT; 

- UBND thị trấn Đăk Hà;                                                              

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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