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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua cao điểm 90 ngày ra quân xây dựng các tiêu chí 

xây dựng Tổ dân phố mẫu, Nhà văn hóa mẫu tại Tổ dân phố 5, 6, 7 trong  

năm 2022 (từ ngày 10/5/2022 đến ngày 10/8/2022) 

 

Thực hiện Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND 

thành phố về việc giao chỉ tiêu xây dựng Gia đình văn hóa; Thôn, Tổ dân phố 

văn hóa; Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Tổ dân phố mẫu 

năm 2022. Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND phường Hà 

Huy Tập về việc triển khai xây dựng Tổ dân phố mẫu, Nhà văn hóa mẫu tại Tổ 

dân phố 5,6,7 trong năm 2022. Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập xây dựng 

kế hoạch phát động thi đua cao điểm 90 ngày ra quân xây dựng các tiêu chí xây 

dựng Tổ dân phố mẫu, Nhà văn hóa mẫu tại Tổ dân phố 5,6,7 trong năm 2022 (từ 

ngày 10/5/2022 đến ngày 10/8/2022), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa lộ trình triển khai xây dựng các tiêu chí Tổ dân phố mẫu, Nhà 

văn hóa mẫu theo kết quả rà soát, đánh giá của Tổ công tác phường đầu năm 

2022 và khung kèm theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/02/2022 của 

UBND phường Hà Huy Tập.  

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý Nhà nước của chính quyền, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể và 

phát huy sức mạnh các tầng lớp Nhân dân về ý thức chấp hành và thực hiện nếp 

sống văn minh đô thị trên các lĩnh vực, đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật 

tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử văn 

minh nơi công cộng. 

2. Yêu cầu 

Triển khai đồng bộ các biện pháp và thực hiện nghiêm quy định pháp luật 

nhằm thực hiện đạt mục tiêu, nội dung và giải pháp đề ra, đặc biệt tập trung xử 

lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại về giải phóng mặt bằng; phối hợp đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn; công tác trật tự đô thị, lấn chiếm hành 

lang, vỉa hè; công tác vệ sinh môi trường; xây dựng tuyến đường văn minh và 

xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ công tác Đảng ủy phụ trách địa bàn các tổ dân phố 

- Trên cơ sở phân công của BTV Đảng ủy về phụ trách địa bàn các Tổ dân 

phố, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đở các tổ dân phổ 

triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch Phát động phong trào thi đua cao 
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điểm 90 ngày ra quân xây dựng các tiêu chí xây dựng Tổ dân phố mẫu, Nhà văn hóa 

mẫu tại Tổ dân phố 5, 6, 7 trong năm 2022 (từ ngày 10/5/2022 đến ngày 10/8/2022) 

đảm bảo đạt kết quả cao nhất. 

2. Ông: Đinh Xuân Hoàn, Công chức Văn hóa  

- Tham mưu viết bài tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn 

giao thông, trật tự đô thị, những quy định về vệ sinh môi trường, giao tiếp - ứng 

xử trong cộng đồng dân cư và nội dung của kế hoạch này trên hệ thống loa 

truyền thanh, trên trang thông tin điện tử của phường để nhân dân biết và thực 

hiện. 

- Tham mưu, phối hợp với TDP 5,6 các tổ chức đoàn thể đở đầu hoàn 

thành lắp đặt các biển, bảng, tủ sách trong nhà văn hóa hoàn thành xong trước 

ngày 15/6/2022; lắp đặt máy tính kết nối internet, dụng cụ truyền thống, dụng cụ 

thể dục thể thao đơn giản hoàn thành xong trước ngày 30/7/2022. 

- Hướng dẫn các tổ dân phố 5,6,7 về lắp đặt các biển hiệu, biển quảng cáo 

theo Luật quảng cáo 2012 hoàn thành xong trước ngày 30/6/2022. 

- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các tổ dân phố nâng cao chất lượng và xây 

dựng các tiêu chí về Nhà văn hóa mẫu, các tiêu chí về thông tin truyền thông, 

văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục và thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang theo hướng dẫn quy định. 

3. Ông: Trần Cao Cường, Công chức Địa chính - Xây dựng 

- Phối hợp với các Chủ đầu tư, đơn vị thi công để sớm triển khai thi công 

hoàn thành các dự án trên địa bàn gồm: Đường Lê Duẫn kéo dài; Ngõ 41, đường 

Hàm Nghi; Nâng cấp đường Phú Hào đoạn từ đường Nguyễn Xí đến ngõ 242, 

đường Hà Huy Tập; Nâng cấp đường Nguyễn Xí đoạn từ trụ sở UBND phường 

cũ đến giáp xã Tân Lâm Hương; Đường bao phía Tây trường THCS Lê Văn 

Thiêm. 

- Chỉ trì tham mưu phối hợp các tổ dân phố triển khai thi công hoàn thành 

các công trình thuộc chương trình mục tiêu ngày 30/6/2022, đối với các công 

trình có tính chất đặc thù khó thực hiện hoàn thành trước ngày 30/7/2022. 

- Chủ trì tham mưu phối hợp TDP 6 xây dựng hoàn thành khuôn viên Nhà 

văn hóa hoàn thành trước ngày 10/8/2022. 

- Xây dựng kế hoạch, phương án ra quân lập lại trật tự kỹ cương đô thị, 

trật tự xây dựng vào ngày thứ năm hàng tuần. Tham mưu UBND phường xử lý 

các trường hợp làm mái che, đặt biển quảng cáo, đặt các vật dụng lấn chiếm vỉa 

hè, lòng đường đối với các hộ đã gửi thông báo trên địa bàn các TDP 6,7 hoàn 

thành trước ngày 30/5/2022 và tổ dân phố 5 hoàn thành trước ngày 15/6/2022.  

- Chủ trì, phối hợp các tổ dân phố, công an phường rà soát, lắp đặt bổ 

sung biển số nhà, biển chỉ dẫn ngõ, ngách các tuyến đường trên địa bàn các TDP 

5,6,7. 
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- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các tổ dân phố nâng cao chất lượng và xây 

dựng các tiêu chí về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng đô thị theo hướng dẫn quy 

định. 

4. Ông: Trần Minh Học, Công chức Địa chính – môi trường 

- Phối hợp Ban giải phóng mặt bằng thành phố hoàn thành giải phóng mặt 

bằng các dự án: Đường Lê Duẫn kéo dài; ngõ 41, đường Hàm Nghi; Nâng cấp 

đường Phú Hào đoạn từ đường Nguyễn Xí đến ngõ 242, đường Hà Huy Tập; 

Nâng cấp đường Nguyễn Xí đoạn từ trụ sở UBND phường cũ đến giáp xã Tân 

Lâm Hương. 

- Chủ trì, phối hợp với Đội thuế rà soát các lô đất trống, đất vắng chủ cung 

cấp thông tin số điện thoại cho các tổ dân phố và xây dựng bản cam kết để mời 

các chủ sử dụng đất ký cam kết với phường, tổ dân phố các vấn đề liên quan đến 

vệ sinh môi trường. 

- Chủ trì, hướng dẫn các tổ dân phố thực hiện thu gom và phân loại rác 

theo Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND TP về thực hiện 

Đề án “Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn Hà Tĩnh 

đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Tổ dân phố vận động nhân 

dân duy trì thường xuyên tổ chức ra quân vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật 

hàng tuần để hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh” do thành phố phát 

động; không vứt rác không đúng nơi quy định, không đặt, để, treo rác, thùng xốp 

trên cây xanh, hàng rào, vỉa hè, lòng đường. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất. Kiểm tra, tham mưu UBND phường xử lý các tổ chức, cá 

nhân vi phạm trong lĩnh vực đất đai và vệ sinh môi trường. 

- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các tổ dân phố nâng cao chất lượng và xây 

dựng các tiêu chí về cây xanh, vệ sinh môi trường theo hướng dẫn quy định. 

5. Bà: Trần Thị Huyền, Công chức Lao động thương binh xã hội 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch rà soát tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế 

hoàn thành trước ngày 30/6/2022. Phối hợp với trạm y tế, các đại lý để vận động 

nhân dân mua mới hoặc nối thẻ bảo hiểm khi hết hạn. 

- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các tổ dân phố nâng cao chất lượng và xây 

dựng các tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo và lao động có việc làm theo hướng dẫn quy 

định. 

6. Bà: Dương Thị Huê, Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

 Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các tổ dân phố nâng cao chất lượng và xây 

dựng các tiêu chí về tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng dẫn quy định; 

phối hợp xây dựng tủ sách pháp luật, thông tin tại nhà văn hóa. 

7. Ông: Trần Xuân Định, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

- Chỉ huy các lực lượng thôn đội, dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ các tổ 

dân phố trong việc xây dựng Nhà văn hóa mẫu, Tổ dân phố mẫu. 
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- Chỉ huy các lực lượng thôn đội, dân quân tự vệ phối hợp với công an 

phường, ban BVDP đảm bảo công tác an ninh trật tự. 

8. Bà: Phan Thị Hương, Công chức Tài chính - kế hoạch 

- Tham mưu lãnh đạo UBND phường về kinh phí bảo đảm việc thực hiện 

các nội dung của kế hoạch. 

- Phối hợp với công chức Địa chính - xây dựng để hoàn thành thủ tục 

thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản theo quy định. 

9. Công an phường: 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, an 

toàn giao thông trên địa bàn. 

- Phối hợp Tổ quản lý trật tự đô thị phường tổ chức ra quân xử lý vi phạm 

lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường giao thông theo kế hoạch. 

- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các tổ dân phố nâng cao chất lượng và xây 

dựng các tiêu chí về an ninh trật tự theo hướng dẫn quy định. 

10. Tổ quản lý trật tự đô thị phường:  

- Phối hợp với Công an phường, Ban bảo vệ tổ dân phố và lực lượng chức 

năng của thành phố tổ chức ra quân xử lý các trường hợp buôn bán kinh doanh, 

tập kết VLXD lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; các hộ bán hàng rong, thực 

phẩm tươi sống bằng xe đẩy tự chế; lắp đặt mái che, bậc dắt xe sai quy định; thu 

giữ biển hiệu, bảng quảng cáo đặt sai quy định trên vỉa hè sau khi Tổ dân phố, 

Tổ liên gia đã tổ chức ký cam kết nhưng không thực hiện. 

- Thường xuyên kiểm tra các hộ xây dựng trên địa bàn, không để xảy ra 

các trường hợp xây dựng không phép, sai phép. 

11. Cấp ủy, Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố 5,6,7: 

- Đề nghị Chi bộ các TDP soát xét lại nội dung Nghị quyết đầu nhiệm kỳ 

và Nghị quyết chi bộ đầu năm 2022 để kịp thời điều chỉnh, bổ sung và biểu 

quyết nội dung về xây dựng Nhà văn hóa mẫu, Tổ dân phố mẫu (nếu chưa thực 

hiện); tổ chức quát triệt đến tận từng đảng viên trong chi bộ nắm để tuyên truyền 

quyền chúng nhân dân thực hiện. 

- Yêu cầu Tổ trường TDP chủ trì tổ chức họp liên đoàn cán bộ, tổ trưởng 

các tổ liên gia để quán triệt nội dung xây dựng tổ dân phố mẫu, Nhà văn hóa 

mẫu; phân công các đồng chí trong liên đoàn cán bộ phụ trách các tổ liên gia 

hoàn thành trước ngày 20/5/2022. Giao các tổ trưởng các tổ liên gia tổ chức họp 

các hộ gia đình trong Tổ liên gia của mình để quát triệt nội dung, biểu quyết bầu 

tổ công tác gồm ít nhất 3 thành viên hoàn thành xong trước ngày 31/5/2022. 

- Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 15/6/2022: Các đồng chí trong tổ công tác 

của từng tổ liên gia được nhân dân bầu tổ chức đến tận từng hộ gia đình làm 

việc thống nhất các nội dung mà gia đình cần thực hiện, ký cam kết ghi nhớ nội 

dung và thời gian thực hiện. 

- Từ ngày 16/6/2022-30/6/2022: Tổ công tác tổ liên gia theo dõi qua trình 

thực hiện của các hộ gia đình và tổng hợp báo cáo cho Tổ trưởng tổ dân phố, tổ 
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dân phố báo cáo UBND phường các hộ gia đình không chấp hành để UBND 

phường có kế hoạch xử lý. 

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 10/8/2022: Phối hợp với lực lượng chức 

năng của phường để tổ chức ra quân xử lý các trường hợp không chấp hành. 

* Nhiệm vụ cụ thể cần tập trung: 

- Chương trình mục tiêu: 

+ Tổ dân phố 5: Hoàn thành cải tạo Nhà văn hóa TDP 5 trước ngày 

25/5/2022; Hoàn thành xây dựng mương thoát nước và rải thảm nhựa ngõ 49, 

đường Nguyễn Xí và ngõ 62, đường Nguyễn Xí trước ngày 30/7/2022;  

+ Tổ dân phố 6: Tổ chức họp nhân dân đóng góp và hoàn thành rải thảm 

nhựa các tuyến: ngách 12/64, ngách 38/64, đường Nguyễn Xí; ngách 45/41, 

ngách 53/41, đường Hàm Nghi; ngõ 156, đường Nguyễn Xí; ngách 6/156, 

đường Nguyễn Xí hoàn thành trước ngày 30/7/2022; 

+ Tổ dân phố 7: Tổ chức họp nhân dân đóng góp và hoàn thành rải thảm 

nhựa các tuyến: Ngách 1/41, đường Hàm Nghi; Hẻm 11/5/41, đường Hàm Nghi; 

Hẻm 06/07/20, đường Nguyễn Xí; Mương thoát nước từ nhà ông Mạo đến nhà 

ông Ba hoàn thành trước ngày 30/7/2022; 

- Xây dựng nhà văn hóa mẫu: 

+ Tổ dân phố 5, 6: Hoàn thành lắp đặt các biển, bảng, tủ sách trong nhà 

văn hóa hoàn thành xong trước ngày 10/6/2022; lắp đặt máy tính kết nối 

internet, dụng cụ truyền thống, dụng cụ thể dục thể thao đơn giản hoàn thành 

xong trước ngày 30/7/2022; Tổ dân phố 6 huy động mọi nguồn lực hoàn thành 

xây dựng khuôn viên nhà văn hóa trước ngày 10/8/2022. 

- Vệ sinh môi trường:  

+ Tổ dân phố 5,6,7: Huy động nhân dân tham gia hường ứng tích cực 

phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trên 

toàn tổ dân phố duy trì thường xuyên vào ngày chủ nhật hàng tuần. Đối với các 

lô đất trống phối hợp công chức Địa chính – môi trường làm việc với chủ đất để 

cam kết có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quang chung. 

- Phối hợp với các công chức chuyên môn của phường, các tổ chức đoàn 

thể để thực hiện xây dựng hoàn thành các tiêu chí xây dựng Tổ dân phố mẫu, 

Nhà văn hóa mẫu. 

12. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường 

- Trên cơ sở phân công của BTV Đảng ủy về nhận đở đầu hỗ trợ, giúp đở 

các tổ dân phố, tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên của mình tích 

cực tham gia vào các hoạt động, phong trào xây dựng tổ dân phố mẫu. Chủ động 

đăng ký các phần việc cụ thể và xây dựng kế hoạch cụ thể để giúp đở các tổ dân 

phố tổ chức thực hiện. 

- Phối hợp tổ dân phố thực hiện tốt công tác tự quản các tuyến đường. 

Vận động nhân dân chỉnh trang tuyến đường ngõ phố, chỉnh trang vườn, nhà ở đảm 

bảo gọn gàng, sạch sẽ.  



6 

 

  

- Chủ động phối hợp với UBND phường để xây dựng các mô hình phát 

triển kinh tế, thương mại dịch vụ để mang lại thu nhập cho đoàn viên, hội viên 

của mình. 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện: 

- Từ ngày 09-12/5/2022: Họp ban chỉ đạo, các tổ công tác Đảng ủy, tổ dân 

phố để triển khai kế hoạch phát động thi đua 90 ngày ra quân hoàn thành các 

tiêu chí xây dựng Tổ dân phố mẫu, Nhà văn hóa mẫu tại Tổ dân phố 5,6,7 trong 

năm 2022 (từ ngày 10/5/2022 đến ngày 10/8/2022).  

- Từ ngày 13/5/2022 đến ngày 10/8/2022: Thực hiện theo khung kế hoạch 

ban hành kèm theo. 

- Ngày 11/8/2022 đến ngày 15/8/2022: Sơ kết kế hoạch. 

2. Kinh phí thực hiện 

Công chức Tài chính – Kế toán có trách nhiệm thẩm định, tham mưu đảm 

bảo kinh phí cho các ban, ngành, công chức chuyên môn và các tổ dân phố tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch. 

3. Chế độ báo cáo, kiểm tra 

- Định kỳ hàng tuần, các tổ chức, cá nhân được phân công báo cáo kết quả 

thực hiện về Ban chỉ đạo xây dựng Nhà văn hóa mẫu, Tổ dân phố mẫu. 

- Giao công chức văn hóa tổng hợp, báo cáo tiến độ kết quả thực hiện phát 

động thi đua 90 ngày ra quân xây dựng các tiêu chí xây dựng Tổ dân phố mẫu, 

Nhà văn hóa mẫu tại Tổ dân phố 5,6,7. 

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm 90 ngày ra quân 

xây dựng các tiêu chí xây dựng Tổ dân phố mẫu, Nhà văn hóa mẫu tại Tổ dân phố 5, 

6, 7 trong năm 2022 (từ ngày 10/5/2022 đến ngày 10/8/2022) của UBND phường Hà 

Huy Tập. Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các ngành, các tổ dân phố theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện kể từ 

ngày ban hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát 

sinh thì báo cáo kịp thời về công chức Địa chính - xây dựng và công chức Văn 

hóa để tham mưu lãnh đạo UBND phường chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (báo cáo) 

- Phòng VHTT (báo cáo); 

- TT Đảng ủy; HĐND Phường; 

- Chủ tịch, phó CT UBND phường; 

- Chủ tịch UB MTTQ; trưởng các đoàn thể; 

- Công chức chuyên môn; cán bộ không 

chuyên trách phường; 

- Công an phường, Tổ QLTTĐT phường; 

- Bí thư chi bộ, tổ trưởng các TDP 5,6,7; 

- Lưu: VP,XD,VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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