
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số: 38/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

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

của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục  
 xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh 

_________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SVHTTDL ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Sở 

Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Quyết định 
số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí 
trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết 
định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu 

chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh với những nội dung cụ 
thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

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

tục xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh tại Quyết định số 04/2022/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân trong 

việc phổ biến, tuyên truyền tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị 
văn minh; đồng thời, khuyến khích, vận động nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan 

đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở khu vực đô thị. 

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện 
và địa phương trong việc vận động triển khai đồng bộ Quyết định số 04/2022/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và đánh giá công nhận đô thị đạt chuẩn văn minh 
đảm bảo thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan.  

2. Yêu cầu  

Xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc triển khai thực hiện Quyết 
định số 04/2022/QĐ-TTg. Nội dung kế hoạch phải thiết thực, gắn với trách nhiệm 

và phát huy vai trò chủ động tích cực của các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp ở 
các cấp. 

Kịp thời đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và tháo gỡ 

những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ 
và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện quyết định. 

Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, đúng tiến độ giữa các cơ quan, 

đơn vị và địa phương. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải nghiêm túc, thiết thực, 
tránh hình thức; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả nhằm đưa công tác xét công nhận đạt 

chuẩn đô thị văn minh đi vào nền nếp. 
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 II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG, ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN VÀ 
CÔNG NHẬN LẠI  

1. Đối tượng áp dụng:  

- Thị trấn Trà Cú. 

- Thị trấn Định An. 

2. Thẩm quyền công nhận  

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện quyết định công nhận và công nhận 
lại đối với thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.  

c) Thời hạn công nhận:  

- Công nhận lần đầu, sau 02 năm kể từ ngày đăng ký xây dựng. 

- Công nhận lại, sau 05 năm kể từ ngày được quyết định công nhận lần trước. 
3. Điều kiện xét công nhận và công nhận lại đối với thị trấn 

- Việc tổ chức triển khai, đánh giá công nhận, công nhận lại phải đảm bảo có 

đăng ký thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân huyện.  

- Đạt 9 tiêu chí theo quy định (Tiêu chí 1: Quy hoạch đô thị; Tiêu chí 2: Giao 
thông đô thị; Tiêu chí 3: Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; Tiêu chí 4: An 

ninh, trật tự đô thị; Tiêu chí 5: Thông tin, truyền thông đô thị; Tiêu chí 6: Việc làm, 
thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị; Tiêu chí 7: Văn hóa, thể thao đô thị; Tiêu chí 

8: Y tế, giáo dục đô thị; Tiêu chí 9: Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính 
quyền đô thị). 

 - Thời gian đăng ký: 02 năm, đối với công nhận lần đầu; 05 năm, đối với công 

nhận lại. 

- Có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận thị trấn 
đạt chuẩn đô thị văn minh.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Quyết định số 04/2022/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp 
với đặc điểm của từng địa phương, phát huy đúng mức vai trò của Mặt trận Tổ quốc 

cùng cấp để tham gia ý kiến; các thành viên trong công tác thông tin, truyền thông 
đô thị, sát hợp với tình hình thực tế, chú trọng cả chiều rộng lẫn chiều sâu. 

- Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg Thủ 
tướng Chính phủ đến cán bộ trực tiếp triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng đô 
thị văn minh. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công 
nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.  

- Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết (02 năm, 05 năm) triển khai thực hiện 

quyết định; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân 
điển hình tiên tiến, khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp nhằm 

thực hiện có hiệu quả Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, 
kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện; hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí, trình 
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tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; định kỳ báo cáo kết quả, tổng 
hợp đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về các biện pháp cần 

thiết, đảm bảo kế hoạch thực hiện hiệu quả và đồng bộ. 

 2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: Chịu trách nhiệm đăng 
tải các bài viết, tin ảnh có liên quan đến quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét 

công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống 
truyền thanh của huyện, xã để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong 

việc thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; 
góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở khu vực đô thị. 

3. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối 

hợp chỉ đạo và giám sát việc thực hiện quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công 
nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn các tổ chức thành viên của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 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 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.  

4. Ủy ban nhân dân thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An:  

- Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thị trấn xây dựng cụ thể hóa kế 

hoạch và tổ chức thực hiện tại địa phương.  

- Tổ chức lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch trong tổ chức triển 
khai các chương trình, kế hoạch, dự án tại địa phương gắn với xây dựng nông thôn 

mới.  

- Chú trọng phát huy hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác xét công 
nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.  

- Quan tâm bố trí, cân đối nguồn lực bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác xét 

công nhận đô thị văn minh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực 
hiện, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, uốn nắn, nhắc nhở trong quá trình tổ 

chức thực hiện.  

- Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/11 hàng năm của địa phương gửi 
về Phòng Văn hóa  và Thông tin; tổ chức sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Bộ 

Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-
TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục 

xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, 
vướng mắc báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để kịp thời giải quyết./. 

  
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban ngành huyện; 

- UBND thị trấn; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NCTH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Tăng Thị Thắm 
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