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KẾ HOẠCH
Thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2021"
trên địa bàn huyện Bắc Hà
Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh Ủy Lào Cai về
việc tăng cường lãnh đạo với công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Kế hoạch số 46/KH-BCĐ ngày 04/02/2021 của BCĐ năm trật tự và văn minh đô
thị tỉnh Lào Cai về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2021” trên địa bàn
tỉnh Lào Cai. Ban chỉ đạo "Năm trật tự văn minh đô thị" huyện Bắc Hà xây dựng
kế hoạch thực hiện năm 2021 với các nội dung sau:
A. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
- Thứ nhất, xác định việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 27/11/2015
của Tỉnh ủy là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tất cả hệ thống chính trị và
mọi tầng lớp nhân dân; song việc triển khai thực hiện cần có trọng tâm, trọng
điểm, phải được gắn với chủ đề cụ thể. Năm 2021, Ban chỉ đạo "Năm trật tự và
văn minh đô thị" chọn chủ đề: “Tăng cường giải toả đường thông, hè thoáng,
làm cho đường phố sạch đẹp và xây dựng nếp sống của người dân đô thị".
- Thứ hai, đặt việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành của nhân dân làm
trọng tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ về trật tự và văn minh đô thị. Do
đó, công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật cần phải
được duy trì thường xuyên. Công tác triển khai cần có biện pháp phù hợp trong
điều kiện có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona tại
Việt Nam.
- Thứ ba, căn cứ tình hình thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm đề ra. Việc chỉ
đạo phải được thể hiện bằng kế hoạch triển khai cụ thể, đồng thời phải có sự
giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo kịp thời, đúng thời gian
yêu cầu.
B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Để tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ đề năm trật tự và văn minh đô thị
2021 đồng thời vẫn duy trì thường xuyên những nhiệm vụ khác trong việc triển
khai các nội dung của Chỉ thị số 04-CT/TU thì cần đạt được những mục tiêu sau:
I. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng đô thị thị trấn Bắc Hà và trung tâm các cụm xã trong huyện có
những tuyến đường phố thông thoáng, sạch đẹp; người dân ở từng khu phố thực
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sự là những cộng đồng dân cư đoàn kết, thân thiện, vui vẻ, văn minh và có an
ninh trật tự tốt; có đời sống văn hoá tinh thần phong phú, giàu bản sắc dân tộc.
II. Mục tiêu cụ thể
1. Về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị
1.1 Mục tiêu:
- Tỷ lệ tuyến phố không có vi phạm, lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng
đường trên tổng số tuyến phố chính đạt trên 10%.
- Số tuyến phố văn minh đô thị tại thị trấn Bắc Hà đạt trên 30%.
- 100% công trình xây dựng sai phép, không phép khi phát hiện phải được
xử lý, khắc phục.
1.2. Nhiệm vụ:
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị,
quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, trật tự xây dựng. Hướng dẫn, vận động
nhân dân chỉnh trang, giữ gìn cảnh quan trước nhà đảm bảo mỹ quan đô thị.
- Chủ động đề xuất, phối hợp xử lý dứt điểm việc lấn chiếm hành lang vỉa
hè, lòng đường đề kinh doanh, buôn bán (đặc biệt là tại các khu vực cổng đền
Bắc Hà, cổng bệnh viện đa khoa huyện và trung tâm các cụm xã Bảo Nhai, Lùng
Phình). Tổ chức tháo dỡ mái che, mái vẩy, quảng cáo, rao vặt, bục, bệ, cầu dắt
xe,... làm mất mỹ quan đô thị.
- Tăng cường kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn, xử lý các trường hợp bán
hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao
thông, mỹ quan đô thị, đề xuất đưa các hộ gia đình kinh doanh hàng tươi sống
vào chợ.
- Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, thu gọn hệ thống cáp, dây thông tin,
từng bước thực hiện ngầm hóa cáp điện lực, dây thông tin trên các tuyến đường
mới, trọng điểm, đồng thời giám sát chặt chẽ việc kéo cáp mới, ưu tiên đầu tư thi
công cáp ngầm.
2. Về hành vi, nếp sống đô thị
2.1 Mục tiêu:
- 100% các gia đình có việc hiếu, hỉ đều được tuyên truyền, nhắc nhở về
thời gian được phép sử dụng vỉa hè, lòng đường (không quá 48 giờ).
- Không còn tình trạng bán hàng rong, ăn xin, chèo kéo khách du lịch tại
chợ văn hóa Bắc Hà, các điểm tổ chức lễ hội.
- Phấn đấu hoàn thành công nhận chợ văn hóa đối với chợ Bắc Hà.
- Không còn tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định.
2.2. Nhiệm vụ:
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục từ cấp tiểu học, trung học về nếp sống
văn minh đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Kiên trì vận động các
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tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa công cộng và hành vi ứng xử có
văn hóa trong cuộc sống hàng ngày. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân
dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, chấp
hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường...
phấn đấu tạo thành ý thức tự giác và nếp sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng.
- Tuyên truyền, quán triệt đến từng tổ dân phố, từng gia đình những quy
định liên quan đến việc sử dụng lòng đường, hè phố để dựng rạp đám hiếu, đám
hỉ, để kinh doanh, làm dịch vụ... thực hiện chấn chỉnh, nhắc nhở, đánh giá gia
đình văn hoá đối với các hộ vi phạm, xử lý nghiêm đối với tổ chức, doanh nghiệp
vi phạm.
- Nghiên cứu, vận dụng quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL
ngày 10/01/2013 để đánh giá, phấn đấu thị trấn Bắc Hà đủ tiêu chuẩn được công
nhận là “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý những sai phạm nhằm răn đe, giáo dục và đẩy
lùi những hành vi, hoạt động gây mất mỹ quan đô thị (tập trung vào việc giải toả
hành lang, vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm, giữ gìn vệ sinh đường phố sạch đẹp,
quản lý tốt trật tự xây dựng trong đô thị) cũng như những hành vi văn hoá giao
tiếp, ứng xử bị cấm, bị lên án, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý tận gốc các chủ nhân số điện thoại quảng cáo,
rao vặt sai quy định. Vận động cộng đồng dân cư tham gia công tác tự quản về
xóa bỏ tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định tại địa bàn khu dân cư, thực
hiện quản lý quảng cáo, rao vặt tại các khu vực tập trung và phù hợp với quy
hoạch, đảm bảo điều kiện về an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
- Tiếp tục rà soát, tháo dỡ các biển quảng cáo, biển hướng dẫn, quảng cáo
trên hè phố, cột điện, cột đèn chiếu sáng không đúng quy định, không được cấp
thẩm quyền cho phép. Thu hồi cột điện, tủ điện, cột chiếu sáng không sử dụng,
thùng rác, biển báo chỉ dẫn, biển quảng cáo, cờ, phướn, khẩu hiệu... treo không
đúng quy định trên lòng đường, vỉa hè.
- Cần đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm soát các
đối tượng bán hàng rong, ăn xin (đặc biệt vào những giờ cao điểm, các ngày nghỉ,
lễ, tết), đối với các đối tượng vi phạm cần xử phạt nghiêm theo quy định về hành
chính, đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.
3. Những nhiệm vụ thường xuyên khác
3.1. Về trật tự, an toàn giao thông:
- Thực hiện tuyên truyền trực tiếp (không phát tờ rơi ngoài đường) đến các
doanh nghiệp, nhà trường, người dân các quy định của pháp luật về trật tự, an
toàn giao thông đường bộ (đặc biệt là những quy định liên quan đến những lỗi vi
phạm có tỉ lệ xử phạt cao, quy định liên quan đến điều kiện tham gia giao thông
của phương tiện và người điều khiển phương tiện).
- Đề xuất đầu tư, sửa chữa, nâng cấp nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao
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thông đô thị, chú trọng vào công tác chỉnh trang đô thị.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ để quản lý hoạt động kinh doanh vận tải
hành khách đường bộ đối với các đơn vị kinh doanh vận tải.
- Tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý đối với
các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
3.2. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội:
Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hoá” gắn với phong trào “Người tốt - Việc tốt”; các phong trào khác như
“Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã
hội”;“Phong trào toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.
3.3. Về vệ sinh môi trường đô thị:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thu gom và
để rác đúng thời gian và đúng nơi quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiên
quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành việc tập kết rác, vứt,
đổ rác bừa bãi, xả nước thải ra vỉa hè, lòng đường.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải theo kế hoạch đảm
bảo vệ sinh môi trường khu dân cư.
3.4. Triển khai thực hiện quy định của Luật Phòng chống tác hại của
rượu, bia:
- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền các quy định của Luật Phòng chống tác
hại của rượu, bia (Luật số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019; Nghị định số
100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt).
- Các địa phương tuyên truyền, vận động người dân để giảm tối đa mức
tiêu thụ rượu, bia trong các đám hiếu, đám hỉ, tiệc có nhiều người tham gia, tuyên
truyền việc đã uống rượu, bia không tham gia giao thông.
4. Công tác thi đua khen thưởng:
- Trong quý I năm 2021 UBND các xã, thị trấn gửi danh sách đăng ký thi
đua khen thưởng phong trào năm trật tự văn minh đô thị năm 2021 về cơ quan
thường trực để tổng hợp.
- Tiêu chuẩn khen thưởng tập chung vào các nội dung trọng tâm của kế
hoạch này, đối tượng khen thưởng là các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, UBND các
xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, cá nhân; các cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động trên địa bàn thực hiện công tác chuyên đề có thành tích
xuất sắc trong phong trào thực hiện năm trật tự văn minh đô thị 2021 trên địa bàn
huyện Bắc Hà.
- Trước ngày 10/11/2021 các đơn vị gửi hồ sơ khen thưởng đối với các tổ
chức, cá nhân (nếu có) về cơ quan thường trực để tổng hợp trình hội đồng thi đua
khen thưởng huyện xem xét.
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C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Công tác chỉ đạo, điều hành
1. UBND các xã, thị trấn Bắc Hà căn cứ nội dung Kế hoạch này để xây
dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương+, đồng thời chịu trách nhiệm
tổ chức thực hiện Kế hoạch, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra, gửi Kế hoạch đã ban
hành về cơ quan thường trực huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày
28/02/2021.
3. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Phòng Kinh tế và Hạ tầng):
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo đánh giá việc triển khai
thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU và các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch này đối
với các xã, thị trấn.
- Tham mưu BCĐ huyện các báo cáo, công văn liên quan đến thực hiện
năm trật tự và văn minh đô thị 2021 và các công tác triển khai theo kế hoạch.
- Tham mưu, đề xuất khen thưởng, biện pháp xử lý đối với các địa phương
trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.
II. Các bước thực hiện
1. Bước 1: UBND các xã, thị trấn ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
“Năm trật tự và văn mình đô thị 2021”; tổ chức họp triển khai đến các tổ dân phố,
thôn bản về các nội dung trọng tâm cần thực hiện. Thời gian xong trước ngày
01/3/2021.
2. Bước 2: UBND các xã, thị trấn triển khai đến các tổ dân phố, khu dân
cư nội dung kế hoạch; vận động doanh nghiệp, nhân dân tự giác tháo dỡ mái che,
mái vây, bệ dắt xe, lều quán lấn chiếm hành lang, vỉa hè, gỡ bỏ các biển quảng
cáo không đúng quy định; tập trung tuyên truyền thực hiện những nội dung về
hành vi, nếp sống cho người dân khu vực đô thị,... Thời gian cao điểm từ ngày
01/3/2021- 31/3/2021.
3. Bước 3: Từ ngày 01/03/2021, UBND các xã, thị trấn tổ chức ra quân
đồng loạt. Tập trung trọng điểm vào: Giải tỏa hành lang, vỉa hè bị lấn chiếm, giải
quyết vấn đề rác thải đô thị, vệ sinh môi trường và xóa bỏ hoàn toàn quảng cáo,
rao vặt trái phép để chỉnh trang đô thị; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.
III. Chọn địa bàn làm điểm
Năm 2021, Ban Chỉ đạo tiếp tục xác định các xã Bảo Nhai, Lùng Phình, Tà
Chải, Na Hối, thị trấn Bắc Hà là các địa bàn trọng điểm.
1. Huyện chọn thị trấn Bắc Hà là địa bàn ra quân. Giao UBND thị trấn Bắc
Hà ban hành kế hoạch tổ chức ra quân trước ngày 01/3/2021; mời các thành viên
Ban chỉ đạo huyện và các lãnh đạo các xã tham gia.
2. UBND thị trấn Bắc Hà chọn 05 tổ dân phố và 02 tuyến đường làm điểm;
UBND các xã chọn đường vào trung tâm UBND xã làm điểm.
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IV. Kinh phí thực hiện
- Phòng Tài chính và Kế hoạch cân đối bố trí đủ kinh phí để tổ chức thực
hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2021”.
- UBND các xã, thị trấn chủ động bố trí nguồn lực để tập trung thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch “Năm trật tự và văn minh đô thị 2021”
trên địa bàn.
V. Chế độ báo cáo
1. Ban Chỉ đạo tổ chức các cuộc họp theo kế hoạch hoặc đột xuất để đánh
giá tiến độ, kết quả thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Năm
trật tự và văn minh đô thị 2021.
2. UBND các xã, thị trấn báo cáo Quý I (trước ngày 30/03), báo cáo 6
tháng (trước ngày 30/6), Quý III (trước ngày 30/9); báo cáo năm (trước ngày
30/11) về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đã đề ra, gửi về Phòng Kinh tế và
Hạ tầng đề tổng hợp, báo cáo BCĐ huyện, BCĐ tỉnh.
Trên đây là kế hoạch thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị 2021 của
BCĐ năm trật tự văn minh đô thị huyện Bắc Hà, yêu cầu các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- UBND tỉnh Lào Cai (B/c);
- Sở GTVT-XD tỉnh Lào Cai;
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, KTHT.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Hoàng Văn Khoa

