
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:         / UBND-VHTT
V/v thực hiện hướng dẫn lấy ý 

kiến sự hài lòng của người dân về 
kết quả xây dựng đô thị văn minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Linh, ngày      tháng     năm 2022

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố;
- Ủy ban nhân dân các phường; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành 
phố;

Thực hiện Công văn số 878/VHCS-NSVH ngày 05/10/2022 của Cục 

Văn hóa cơ sở; Công văn số 1923/SVHTTDL-QLVH ngày 11/10/2022 của Sở 

Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn lấy ý kiến sự 

hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh. Ủy ban nhân dân 

thành phố có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố quan tâm chỉ đạo Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc các phường triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân 

về kết quả xây dựng đô thị văn minh theo Hướng dẫn số 91/HD-MTTQTW-

BTT ngày 21/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam về việc hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết 

quả xây dựng đô thị văn minh.

2. Giao Ủy ban nhân dân các phường; các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” thành phố chỉ đạo tổ chức, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển 

khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế 

hoạch số  86 /KH-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

việc triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công 

nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Hướng dẫn số 91/HD-MTTQTW-BTT ngày 

21/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-02-2013-tt-bvhttdl-chi-tiet-tieu-chuan-trinh-tu-thu-tuc-xet-cong-nhan-169086.aspx


Nam về việc hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây 

dựng đô thị văn minh( Gửi kèm theo ).

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ xây dựng đô 

thị văn minh và tổ chức đánh giá, công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh theo 

chỉ đạo của tỉnh và thành phố.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng ban, đơn vị tổ 

chức thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn và quy định./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở VHTTDL;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND;
- Chủ tịch UBND thành phố;
- Các PCT UBND thành phố
- Lưu: VT.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

      Nguyễn Văn Thưởng
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