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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TÂN DÂN

    Số:       /BC - UBND

CỘNG HÒA XÃ H`ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Tân Dân, ngày       tháng   11  năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả xây dựng danh hiệu “Tuyến phố văn minh” phường Tân Dân năm 2022

và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện và những năm tiếp theo

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Về vị trí, địa lý, diện tích và dân số.
Tân Dân là phường nằm ở phía nam thành phố Chí Linh. Phía đông giáp thị xã 

Kinh Môn và phường An Lạc, phía tây giáp huyện Nam Sách và phường Văn An, phía 
nam giáp phường Đồng Lạc, phía bắc giáp các phường Văn An, Chí Minh và Thái 
Học. Phường có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quân sự là cửa ngõ phía nam 
của thành phố Chí Linh. Phường có 9 KDC: Triều, Nội, Kỹ Sơn Trên, Kỹ Sơn Dưới, 
Giang Thượng, Giang Hạ, Mạc Động, Vọng Cầu, Tư Giang. Diện tích tự nhiên 891 ha 
ha, trong đó đất nông nghiệp 508 ha, đất chuyên dùng 254 ha, đất ở 63 ha. Dân số có 
2.414 hộ, khoảng 8.425 khẩu.

Tân Dân là cửa ngõ phía Nam của Thành phố Chí Linh, cách trung tâm thành 
phố khoảng 10 km. 2 mặt Đông -Tây  của Tân Dân được bao bọc bởi con sông Kinh 
Thầy.  Tân Dân có đường Quốc lộ 37 chạy qua thuận lợi cho việc đi lại, trung chuyển 
hàng hóa và phát triển sản xuất. 

 Qua thống kê Tân Dân có Vọng Thúc là ít nhất cũng có tới 5 dòng họ; nhiều có 
đến 37 dòng họ như Giang Hạ, Mạc Động; còn Kỹ Sơn có 24 dòng họ; Nội 15 dòng 
họ: Giang Thượng và Triều có 9 dòng họ; Cầu Quan có 8 dòng họ. Các dòng họ 
Nguyễn, Hoàng, Đỗ, Mai, Trần, Phạm, Lê, Ngô, Bùi…Tuy nhiên các dòng họ đều có 
phong tục tập quán, tôn giáo, hình thức sản xuất, văn hóa-xã hội cơ bản giống nhau và 
luôn gắn bó, đoàn kết cùng có ý thức  xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dân Tân Dân chủ yếu theo đạo phật, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ngoài ra 
còn một số ít người dân theo đạo công giáo. 8 KDC có đình, chùa, miếu để thờ vọng 
những người có công với nước với dân. Những ngôi đình, chùa xuống cấp đều được 
nhân dân đóng góp tôn tạo, tu bổ để đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người 
dân trong KDC.
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2. Về kinh tế - xã hội.
Từ một xã thuần nông được nâng cấp lên phường năm 2019, Tân Dân đã có 

nhiều chuyển biến tích cực về cơ cấu kinh tế. Từ thu nhập chủ yếu là các hoạt động 
sản xuất nông nghiệp đã hình thành nhiều loại hình kinh tế mang lại lợi ích kinh tế cao 
như: tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề kinh doanh, dịch vụ và thu từ người lao động đi 
làm trong và ngoài nước cũng như thu nhập từ lương hưu, trợ cấp xã hội tăng mạnh 
trong những năm gần đây góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo năm 
2022 phường giảm còn là 1,2 % (31 hộ);  hộ cận nghèo còn 29 hộ  (1,08 %);  tỷ lệ hộ giàu 
và hộ khá tăng nhanh, toàn phường không có hộ thiếu đói. Năm 2022  thu nhập bình quân 
đầu người đạt 70 triệu đồng.

Phường  Tân Dân có 9/9 khu dân cư được công nhận đạt danh hiệu khu dân cư văn 
hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi trong toàn phường 
thông qua loại hình Câu lạc bộ dưỡng sinh, CLB dân vũ, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ 
bóng chuyên da, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ bóng đá…

Về giáo dục - Y tế: Cả ba cấp học THCS, TH, MN phường đều đạt chuẩn Quốc 
gia, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Trạm Y 
tế phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu 
cho nhân dân. `

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện xây dựng “ Tuyến phố 

văn minh”
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Chí Linh lần thứ 

XXIII (Nhiệm kỳ 2020-2025) ngày 07/07/2020; Kế hoạch số 04-KH/TU, ngày 
21/8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Chí Linh về triển khai Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Chí Linh lần thứ 
XXIII( nhiệm kỳ 2020-2025); Đề án số 09-ĐA/TU ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
thành ủy Chí Linh về đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện đề án của thành ủy năm 2021, đảng ủy phường đã họp và ra nghị 
quyết số 29a- NQ/ĐU ngày 14  tháng 7 năm 2022 Nghị quyết BCH đảng bộ phường 
Đồng Lạc về việc thống nhất xây dựng kế hoạch  thực hiện các Đề án, thành lập BCĐ, 
phân công xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các đề án của thành ủy Chí 
Linh”; Đảng ủy phường đã triển khai các nội dung của đề án và yêu cầu cán bộ, công 
chức chuyên môn xây dựng nội dung kế hoạch thực hiện các đề án của từng bộ phận 
và triển khai thực hiện nêu ra phương hướng  cùng với các ngành đoàn thể, KDC để 
hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch. Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch số 30-
KH/ĐU ngày 30/7/2021 về thực hiện đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị thành 
phố Chí Linh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn phường Tân Dân.
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UBND phường Tân Dân, sau khi nhận được Công văn số 295/UBND-VHTT 
ngày 26 tháng 4 năm 2022 của UBND thành phố Chí Linh về việc đăng kí xây dựng 
danh hiệu “Tuyến phố văn minh” năm 2022, UBND phường đã đăng ký xây dựng 02 
tuyến phố văn minh là Tuyến phố Bến Bình và Tôn Thất Tùng; Thực hiện nghị quyết 
của đảng ủy, cũng như Kế hoạch số 03 -KH/ĐU ngày 30/7/2021 của đảng ủy UBND 
phường, BCĐ phong trào “TDDKXDĐSVH” phường Tân Dân ra Quyết định kiện 
toàn ban chỉ đạo và  xây dựng và triển khai kế hoạch số 674 /KH-UBND ngày 
12/10/2022 của UBND phường Tân Dân về việc Xây dựng Tuyến phố văn minh, công 
dân thân thiện năm 2022 đến cán bộ cồng chức, trưởng các ngành đoàn thể và trưởng 
các KDC để thực hiện.

Công tác tuyên truyền nội dung Đề án 09 - ĐA/TU và các văn bản chỉ đạo của 
cấp trên, BCĐ Đề án của thành phố về “xây dựng tuyến phố văn minh, công dân thân 
thiện giai đoạn 2015 - 2020” luôn được chú trọng tổ chức tuyên truyền dưới nhiều 
hình thức như: Tuyên truyền qua hệ thống băng zol, pano, áp phích, khẩu hiệu tại các 
điểm trung tâm; đăng tải các tin, bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của 
phường; đài truyền thanh phường mỗi tháng xây dựng ít nhất 01 chương trình phát 
thanh phản ánh thông tin hoạt động đến “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”; 
thông qua hệ thống bảng tin và hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố; hội nghị sinh hoạt 
chi bộ, hội nghị của Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và họp nhân dân...

Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các tiêu trí được Đảng ủy đôn đốc 
thường xuyên, hàng tháng thông qua nghị quyết chỉ đạo. Đặc biệt sự phân công người 
chịu trách nhiệm về tiến độ, thời gian hoàn thành các công việc cụ thể cũng được phân 
định rõ ràng. Công tác sơ tổng kết kết quả thực hiện xây dựng “ Tuyến phố văn minh, 
công dân thân thiện” được đánh giá lồng ghép trong các hội nghị sơ, tổng kết của 
Đảng, UBND phường và lập báo cáo gửi về Thành phố theo quy định.

   2. Công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia xây dựng 
“Tuyến phố văn minh”.

   2.1 Hình thức tuyên truyền
   Tuyên truyền qua hệ thống băng zol, pano, áp phích, khẩu hiệu tại các điểm 

trung tâm.
    Đăng tải các tin, bài tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của phường.
    Đài truyền thanh phường mỗi tháng xây dựng ít nhất 01 chương trình phát 

thanh phản ánh thông tin hoạt động đến “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị”.
   Tuyên truyền thông qua hệ thống bảng tin và hoạt động nhà văn hóa tổ dân 

phố; Thông qua hội nghị sinh hoạt chi bộ, hội nghị của Ban công tác Mặt trận, các chi 
hội đoàn thể và họp nhân dân, họp Tổ liên gia….

   2.2 Nội dung tuyên truyền
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           Tuyên truyền tiêu chí, tiêu chuẩn “tuyến phố văn minh ”, tiêu chí về thực hiện 
nếp sống văn minh đô thị.
            Tuyên truyền kế hoạch và nội dung triển khai thực hiện “Tuyến phố văn 
minh”.
            Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; giáo dục, vận động nhân 
dân thực hiện văn hóa giao thông; không lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi kinh doanh.
            Tuyên truyền, vận động các hộ dân có trách nhiệm tích cực tham gia giữ gìn vệ 
sinh, bảo vệ môi trường, thường xuyên quét dọn xung quanh nhà, trước cửa nhà; 
không để súc vật phóng uế bừa bãi; vận động các hàng quán kinh doanh trang bị giỏ 
rác theo qui định.
            Thông báo các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi 
trường, an toàn giao thông trên hệ thống đài truyền thanh phường.

  Để tập trung triển khai thực hiện, năm 2022 UBND đăng ký xây dựng tuyến 
phố văn minh “Tân Phong” trên địa bàn KDC Tư Giang, KDC Nội (Điểm đầu tiếp 
giáp Quốc lộ 37 Km79+ 400, điểm cuối Ngã tư đi Triều và Nội ).

Ủy ban nhân dân phường tổ chức họp với lãnh đạo KDC, KDC tổ chức họp với 
các hộ dân, hộ kinh doanh buôn bán nhỏ nằm trên tuyến phố để trực tiếp tuyên truyền, 
phổ biến và vận động nhân dân, tích cực tham gia hưởng ứng xây dựng thành công 
tuyến phố từ đó làm điểm nhân rộng trên địa bàn phường. 

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền KDC Tư Giang, KDC Nội tổ chức họp các hộ dân, 
các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tổng kết 
đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế còn yếu kém cần khắc phục, 
đồng thời cho các hộ dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên “tuyến phố văn minh” 
Tân Phong thuộc KDC Tư Giang, KDc Nội, ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí tuyến 
phố văn minh và công dân thân thiện. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện
3.1 Đầu tư hạ tầng kĩ thuật
Rà soát hạ tầng kỹ thuật xuống cấp không đảm bảo các tiêu chuẩn báo cáo 

UBND thành phố theo quy định.
Hai tuyến phố đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ về cây xanh, đèn chiếu sáng, vỉa 

hè rộng từ 3-5m.
Hội phụ nữ phường thực hiện trồng hoa ở một số tuyến đường, và hình thành 

các tuyến đường tự quản do các hội đoàn thể đảm nhận.
Triển khai lắp đặt hệ thống cống thoát nước và đường ống nước sạch sinh hoạt 

trên toàn bộ tuyến phố.
3.2 Duy tu, duy trì

           Điều tra, khảo sát các hạng mục duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường.
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          Xây dựng kế hoạch thực hiện duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm 
quyền của phường.
          Báo cáo UBND thành phố các hạng mục duy tu, duy trì không thuộc thẩm 
quyền của phường.
          3.3 Quản lí trật tự đô thị
         Tăng cường công tác, nâng cao hiệu quả và tập trung xử lý dứt điểm các vi 
phạm trật tự đô thị và các hộ kinh doanh dọc tuyến phố Tân Phong, bố trí lực lượng 
tuần tra, nhắc nhở, xử lí các hộ tái phạm.
           Tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, không để xảy ra các 
điểm đen, điểm nóng vi phạm về trật tự đô thị trên hai tuyến phố.
          Lập hồ sơ đề xuất thành phố xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị.
          Triển khai thực hiện đề án “Sắp xếp biển hiệu, bảng quảng cáo, biển chỉ dẫn”.
          Vận động và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hộ dân treo cờ Tổ quốc đúng 
qui định và đầy đủ trong các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị, xã hội quan trọng 
của thành phố.
           Vận động, khuyến khích nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp chăm sóc các cây 
xanh, cây hoa trên hè đường, tham gia trồng cây trang trí, tăng cường thêm mảng 
xanh góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị.
           Kiểm tra thực hiện vệ sinh môi trường của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp trên hai tuyến phố.
           Duy trì hoạt động tự quản và ra quân dọn dẹp đường, vỉa hè trên tuyến phố Tân 
Phong, lấy nòng cốt là các Chi hội, Đoàn thể của KDC.
           Rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại đưa vào công tác 
quản lý nhà nước.

4. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng “ Tuyến phố văn minh”.
4.1 Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị.
Tính từ thời điểm triển khai thực hiện xây dựng tuyến phố đến nay có 100% số 

hộ chấp hành tốt những quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ 
hội, trên 80% số hộ thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị.

Tổng số hộ trong tuyến phố văn minh và công dân thân thiện “Tân Phong”, 
KDC Tư Giang, KDC Nội là 65 hộ. Số hộ được công nhận “ Gia đình văn hóa” năm 
2022 là 65 hộ đạt 100%.

Từ khi triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đa số các hộ dân chấp hành các 
tiêu chí xây dựng Tuyến phố văn minh trong việc không cơi nới, làm mái che, mái 
vẩy, lắp quảng cáo trái phép. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ kinh doanh lắp đặt biển 
hiệu lấn chiếm hành lang giao thông, cơi nới làm mái che mái vẩy không đúng quy 
định, cơ quan chuyên môn đã nhắc nhở.
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Công tác phòng cháy, chữa cháy, thực hành tiết kiệm điện và bảo vệ tài nguyên 
môi trường vẫn còn chưa được đảm bảo tốt.

Mối quan hệ trong cộng đồng dân cư sống trên tuyến phố gắn bó, đoàn kết, thân 
thiện, hài hòa giúp nhau vượt qua khó khăn và hợp tác phát triển kinh tế thể hiện qua 
các hoạt động sinh hoạt cộng đồng và đời sống thường ngày.

 Trên 90% hộ dân treo cờ Tổ Quốc đúng quy định trong ngày lễ, tết và sự kiện 
chính trị, xã hội quan trọng trong năm 2022.

 Nhà ở, cửa hàng và các công trình khác về cơ bản đảm bảo sạch sẽ, an toàn, 
không phơi quần áo, để đồ dùng dùng sinh hoạt ra mặt tiền làm ảnh hưởng đến mỹ 
quan đô thị.

Người dân trong tuyến phố không có hộ bán hàng rong hay đeo bám khách để 
nài mua, ép giá khách hàng.

Xây dựng đồng bộ hệ thống vỉa hè và trồng cây xanh dọc hai tuyến phố Tân Phong.
4.2 Chấp hành trật tự đô thị, an toàn giao thông.
Trên tuyến phố đăng kí xây dựng “Tuyến phố văn minh” tập trung nhiều hộ dân 

kinh doanh, buôn bán .Về cơ bản đảm bảo tốt việc tổ chức, xắp xếp hàng hóa, biển 
hiệu quảng cáo, chỗ đỗ phương tiện giao thông ở nơi công cộng, vỉa hè, lòng đường 
đúng vị trí, gọn gàng.

Đường nằm trên khu vực tuyến phố hầu hết được đổ bê tông và trải nhựa 
lòng đường rộng từ 7m- 9m đảm bảo tốt an toàn giao thông. 

Hệ thống cống thoát nước ở khu vực tuyến phố đảm bảo tốt. Hệ thống đèn 
chiếu sáng đảm bảo.

Tính đến tháng 10 năm 2022 nhìn chung các hộ dân không vi phạm các quy 
định về an toàn giao thông.

100% các hộ dân tổ chức việc cưới, việc tang sử dụng vỉa hè, lòng đường đảm 
bảo an toàn giao thông và không quá quy định 48 tiếng.

Đa số các hộ dân chấp hành tốt hàng lang an toàn giao thông và không lấn 
chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên còn số ít hộ gia đình 
vẫn chưa chấp hành tốt chiếm dụng phần lưu không, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Địa phương đã thực hiện việc xây dựng điểm quảng cáo, rao vặt tập trung.
Về cơ bản hệ thống thông tin, cáp quang, lưới điện được lắp đặt gọn gàng, an 

toàn hoặc được ngầm hóa.
5. Kinh phí thực hiện
Tổ chức xây dựng các công trình trên tuyến phố từ nguồn kinh phí nhà nước hỗ 

trợ, nguồn kinh phí địa phương và nguồn kinh phí do nhân dân trên tuyến phố đóng 
góp.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
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1. Kết quả đạt được.
Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, phường Tân Dân đã tập trung triển khai thực 

hiện bước đầu đạt được những kết quả quan trọng về nhận thức và hành động trong 
việc xây dựng “ Tuyến phố văn minh, công dân thân thiện” ; Đề án số 09 - ĐA/TU ngày 
30 tháng 6 năm 2021 của thành ủy Chí Linh về đề án xây dựng nếp sống văn minh đô 
thị giai đoạn 2021-2025.

Công tác tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng “ Tuyến phố văn minh, công dân 
thân thiện” được triển khai tới từng hộ dân, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa điểm 
xây dựng tuyến phố và được 100% các hộ dân, đồng tình ủng hộ và ký kết thực hiện 
các tiêu chí.

Tổ chức khảo sát, lập quy hoạch chi tiết về địa điểm xây dựng tuyến phố văn 
minh, quy hoạch xây dựng các hạng mục công trình nằm trên tuyến phố.

Tổ chức phát quang cây che khuất tầm nhìn làm cho các tuyến đường thông 
thoáng tạo cảnh quan sạch, đẹp và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
          2. Thuận Lợi
           Được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của BCĐ thành phố về 
xây dựng “tuyến phố văn minh và công dân thân thiện” cho UBND phường Tân Dân 
thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh và công dân thân thiện Tân Dân.
           Sự quyết tâm của toàn thể Cán bộ, công chức UBND phường và được sự 
đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trên địa bàn phường hưởng ứng tự nguyện 
hiến đất làm vỉa hè, thực hiện nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng tuyến phố văn 
minh và công dân thân thiện của BCĐ thành phố về xây dựng “tuyến phố văn 
minh và công dân thân thiện”.

3. Về tồn tại, hạn chế
Kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, quy hoạch xây dựng chưa đáp ứng được yêu 

cầu phát triển. Quản lý trật tự đô thị, giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường 
chưa chặt chẽ.

Ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của một 
bộ phận người dân còn chưa cao, công tác phối hợp với đội trật tự đô thị đôi lúc 
chưa chặt chẽ.

Trật tự hè phố chưa đi vào nề nếp; Việc quảng cáo còn chưa đồng bộ, vẫn 
còn hiện tượng dán quảng cáo rao vặt trên các cột điện, tường rào, mái che, mái vẩy 
vẫn tồn tại làm xấu không gian đô thị.

Một số vi phạm về trật tự đô thị chưa kịp xử lý kịp thời và thường xuyên. 
Tình trạng đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè gây mất trật tự đô thị. Một số hộ 
gia đình chưa có ý thức chấp hành và nhắc nhở người khác đảm bảo trật tự, vệ sinh 
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đường phố, gây mất vệ sinh ngay phía trước nơi ở, coi đây là trách nhiệm của chính 
quyền, các cơ quan chức năng và các đơn vị dịch vụ công.

4. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện
Ý thức của một số hộ dân trên tuyến phố còn chưa cao, vẫn còn tình trạng một 

số hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, khi cơ quan chức 
năng đi kiểm tra rà soát thì dùng các biện pháp đối phó; sau khi lực lượng chức năng 
rời đi thì lại tiến hành lấn chiếm vỉa hè gây ra nhiều khó khăn trong việc quản lí trật tự 
an toàn giao thông và mỹ quan đô thị của địa phương.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG “TUYẾN 
PHỐ VĂN MINH” TRONG THỜI GIAN TỚI

  1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của đề án Đề án số 09 - ĐA/TU ngày 
30 tháng 6 năm 2021 của thành ủy Chí Linh về đề án xây dựng nếp sống văn minh đô 
thị giai đoạn 2021- 2025  và văn bản chỉ đạo của BCĐ thành phố Chí Linh về xây dựng 
“Tuyến phố văn minh”.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch số 30 -KH/ĐU ngày 30/7/2021 về thực 
hiện đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị thành phố Chí Linh giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn phường Tân Dân.

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 
trong phường về tiêu chí xây dựng “ Tuyến phố văn minh” do BCĐ thành phố ban 
hành để mọi người dân được biết tham gia thực hiện.

4. Hằng năm bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ 
của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp và huy động sự đóng góp của người dân 
trong tuyến phố để tập trung nguồn lực xây dựng thành công tuyến phố văn minh.

5. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tích 
cực triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng “KDC văn hóa” xây dựng văn minh 
đô thị, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ trên địa bàn phường.

6. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an 
toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.
1. Đề nghị BCĐ thành phố: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn phường 

Tân Dân triển khai thực hiện án Đề án số 09 - ĐA/TU ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
thành ủy Chí Linh về đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025  
và văn bản chỉ đạo của BCĐ thành phố Chí Linh về xây dựng “Tuyến phố văn minh”.

2. Đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp các tuyến phố đảm bảo các tiêu chuẩn 
về cơ sở hạ tầng trong xây dựng và duy trì tuyến phố.
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       3. Hiện nay tình trạng xe tải qua khổ quá tải vẫn đi vào các tuyến đường trên 
địa bàn gây ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường. Đề nghị UBND phường, công 
chức chuyên môn làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng trên.

Trên đây là báo cáo của UBND phường Tân Dân về việc xây dựng “Tuyến phố 
văn minh” năm 2022. Đề nghị Ban chỉ đạo thành phố; Đoàn thẩm đinh “Tuyến phố 
văn minh” thành phố  kiểm tra thẩm định và công nhận./.

Nơi nhận:
- BCĐ xây dựng TPVM thành phố;
- Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố;
- TTĐU – HĐND- UBND- UBMTTQ phường;
- Công chức văn hóa;
- Lưu VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH

Mạc Tiến Tùng
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