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Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BKTXH ngày 18 tháng 4 năm 2022 của 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố về việc Giám sát kết quả triển khai thực 

hiện xây dựng tổ dân phố mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2018 đến năm 

2021 trên địa bàn thành phố. UBND phường Hà Huy Tập tổng hợp báo cáo như 

sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Phường Hà Huy Tập có diện tích tự nhiên 200,8 ha, phía Bắc giáp phường 

Trần Phú, phía Nam giáp phường Đại Nài, phía Tây giáp Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, phía Đông giáp phường Nam Hà. Toàn phường có hơn 1.845 

hộ với gần 8.000 nhân khẩu, chia thành 7 tổ dân phố. Là phường trung tâm 

thành phố, có trung tâm thương mại Vincom 36 tầng, khu nhà ở biệt thư, liền kề 

110 căn hộ; chung cư Winhouse 15 tầng và nhiều khách sạn, nhà nghỉ. 

Trong những qua, thực hiện xây dựng phường văn minh đô thịgắn với xây 

dựng mô hình tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu, cấp ủy đảng, chính quyền đã 

tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đã ban hành 

nhiều Nghị quyết, Kế hoạch, Công văn triển khai. Tổ chức nhiều cuộc họp, đưa 

ra các phương án, đẩy mạnh công tác giám sát kết quả thực hiện. Mặt khác, các 

tổ dân phố đã ban hàng nghị quyết chi bộ, xây dựng các kế hoạch, phương án 

triển khai, làm tốt công tác tuyên truyền, huy động Nhân dân đóng góp kinh phí 

đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa; tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi 

trường; Triển khai thảm nhựa nóng các tuyến đường; xây dựng tuyến đường 

hoa; cắt mái che, mái vẩy không phù hợp trên các tuyến đường; Tăng cường ra 

quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị... Đến nay, bộ mặt của phường, tổ dân phố 

ngày càng khang trang, sạch đẹp.  

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện phường đã gặp những 

thuận lợi và khó khăn như sau: 

1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQ thành phố và các phòng ban chuyên môn thuộc UBND thành phố 

trong việc hướng dẫn quá trình tổ chức thực hiện. 

- Sự vào cuộc quyết tâm của Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc 

và các tổ chức chính trị, xã hội, các ban ngành của phường đến các tổ dân phố 

và đặc biệt là được sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân phường Hà Huy 
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Tập trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết. 

2. Khó khăn 

- Công tác quy hoạch xây dựng không đồng bộ, manh mún và có một số 

bất cập giữa quy hoạch khu dân cư cũ và mới; các công trình hạ tầng kỹ thuật 

được xây dựng từ lâu nên xuống cấp, các tuyến đường nhỏ, hẹp, nút thắt cổ chai 

gây khó khăn cho việc phát triển hạ tầng kỷ thuật hiện đại. 

- Công tác quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc, cảnh quan, quản lý đô 

thị, quản lý đất đai còn nhiều hạn chế.  

- Công tác huy động nguồn lực phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng đô 

thị còn gặp nhiều khó khăn. 

- Công tác giải phóng mặt bằng, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, ngập 

úng cục bộ còn nhiều bất cập chưa được giải quyết triệt để. Một số dự án trọng 

điểm tiến độ thi công chậm. 

- Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chưa theo kịp sự phát triển, ý thức 

một số bộ phận nhân dân còn hạn chế; nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn 

hóa cơ sở còn ít; công tác cải cách hành chính chưa thực sự tạo điều kiện thuận 

lợi cho người dân. 

- Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát và kéo dài nên ảnh hưởng đến quá 

trình xây dựng các tiêu chí tổ dân phố mẫu. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác triển khai thực hiện 

- Công tác lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền, việc 

phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo: 

- Ban thường vụ Đảng ủy phân công các đồng chí trong BTV, Ban chấp 

hành Đảng ủy phụ trách các tổ dân phố. Phân công ccc tổ chức đoàn thể nhận đở 

đầu hỗ trợ các tổ dân phố xây dựng tổ dân phố mẫu. 

- UBND phường xây dựng khung Kế hoạch cụ thể từng tiêu chí, phân 

công bộ phận phụ trách, bộ phận phối hợp, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp. Phối hợp 

tổ công tác Đảng ủy, Cấp ủy, liên đoàn cán bộ tổ dân phố đi khảo sát, kiểm đếm 

các công việc cần thực hiện của từng nhà, từng tuyến ngỏ của từng tổ dân phố, 

chụp hình ảnh trình chiếu trên Slide để ccc tổ dân phố nắm các nội dung cần 

thực hiện. 

- Xây dựng kế hoạch ra quân cao điểm 60 ngày, 90 ngày xây dựng tổ dân 

phố mẫu, nhà văn hóa mẫu để triển khai thực hiện. 

- Công tác tuyên truyền: 

Sau khi ban hành các văn bản, Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể 

tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng 

nhiều hình thức như: Hệ thống loa truyền thanh của phường thường xuyên tuyên 

truyền các nội dung tiêu chí phường đô thị văn minh, tổ dân phố mẫu, nhà văn 

hóa mẫu, các Kế hoạch ra quân vệ sinh môi trường, trật tự đô thị… Chi bộ quán 

triệt đảng viên trong chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố quán triệt đến nhân dân thông 

qua các cuộc họp dân, thông qua hệ thống loa truyền thanh của tổ dân phố. Các 

đoàn thể quán triệt đến các chi hội trưởng qua hội họp triển khai nhiệm vụ. Chi 
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hội trưởng triển khai đến đoàn viên, hội viên qua sinh hoạt chi hội. Qua tuyên 

truyền, nhân dân đã nắm được các nội dung tiêu chí xây dựng tổ dân phố mẫu và 

nhà văn hóa mẫu.  

- Đánh giá công tác phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ 

sở: 

Các đồng chí Ban thường vụ, Ban chấp hành là trưởng, phó các tổ công 

tác thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ dân phố 

xây dựng tổ dân phố, chỉ đạo UBND và công chức chuyên môn triển khai, đôn 

đốc các tổ dân phố thực hiện. Hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp giao ban Ban 

chỉ đạo đô thị văn minh để soát xét và triển khai nhiệm vụ. 

UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng 

bộ với UBND trong công tác xây dựng tổ dân phố mẫu: UBMTTQ và các đoàn 

thể đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nhân dân và chỉ đạo các Ban công 

tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tại các tổ dân phố tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, nhân dân, hội viên, đoàn viên chung tay xây dựng tổ dân 

phố mẫu, đóng góp nguồn lực xây dựng các chương trình mục tiêu như đường 

bê tông, rải thảm nhựa, mương thoát bẩn, nhà văn hóa, lát vỉa hè... Các tổ chức 

đoàn thể được BTV Đảng ủy phân công nhận đở đầu, hỗ trợ các tổ dân phố xây 

dựng tổ dân phố mẫu bằng các phần việc, mô hình cụ thể, có sản phẩm, hiệu quả 

như: UBMTTQ với công tác trật tự đô thị, chỉnh trang mái che, mái vẩy; Hội 

Nông dân với công tác vận động tham gia bảo hiểm y tế, xỏa bỏ vườn tạp xây 

dựng mô hình nhà lưới trồng rau củ quả; Hội phụ nữ với công tác phân loại rác 

thải tại nguồn, xây dựng ngôi nhà xanh, làm vệ sinh môi trường, chăm sóc tuyến 

đường hoa. Đoàn TN với tuyến đường điện, tuyến đường trồng cây xanh, lắp đặt 

dụng cụ tập luyện thể dục thể thao, biển quảng cáo vặt miễn phí; Hội Cựu chiến 

binh với xây dựng tuyến đường văn minh đô thị... Hàng tuần, tháng, quý, phối 

hợp với công chức chuyên môn kiểm tra các phần việc đã triển khai tiến độ thực 

hiện của các tổ dân phố, tham gia cùng đoàn kiểm tra đánh giá soát xét lại những 

tiêu chí đã đạt được, những khó khăn, tồn tại để phối hợp đề xuất tháo gỡ.  

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ 

thống chính trị nên việc xây dựng tổ dân phố trên địa bàn phường Hà Huy Tập 

đạt kết quả cao. 

- Công tác rà soát, trình tự, thủ tục bình xét, công nhận: 

+ Công tác rà soát: Thực hiện Hướng dẫn số 2292/HD-UBND ngày 

30/10/2018 và Hướng dẫn 2721/HD-UBND ngày 25/1/2019 về việc tiêu chí, 

trình tự, thủ tục bình xét tổ dân phố mẫu và thực hiện Hướng dẫn số 2293/HD-

UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố về tiêu chí, trình tự, thủ tục bình 

xét Nhà văn hóa mẫu. Trên cơ sở tình hình thực tế của từng tổ dân phố,hàng 

năm, Ban chỉ đạo, UBND phường rà soát và lựa chọn chỉ đạo các tổ dân phố xây 

dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu: Năm 2020 chỉ đạo xây dựng tổ dân phố 

mẫu đối với TDP 2,3; nhà văn hóa mẫu đối với TDP 2,3,7. Năm 2021 chỉ đạo 

xây dựng tổ dân phố mẫu đối với TDP 1,2,7 và nhà văn hóa mẫu đối với TDP 
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1,2. Năm 2022 chỉ đạoxây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu đối với TDP 

5,6 và chỉ đạo xây dựng tổ dân phố mẫu đối với TDP 7. 

+ Về trình tự:  

Hàng năm, Ban chỉ đạo, UBND phường đề nghị các tổ dân phố đăng ký 

xây dựng tổ văn hóa mẫu. Ban chỉ đạo, UBND phường tổ chức cuộc làm việc 

với các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố để thống nhất đăng ký thành 

phố về xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu. Sau khi chi bộ tổ dân phố 

ban hành Nghị quyết lãnh đạo, tổ dân phố xây dựng kế hoạch thực hiện. Ban chỉ 

đạo, UBND chỉ đạo các cán bộ, công chức phường đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ 

các tổ dân phố trong quá trình xây dựng tổ dân phố mẫu.Hàng tháng, BCĐ, 

UBND soát xét lại kết quả triển khai thực hiện của từng tổ dân phố, đề ra nhiệm 

vụ để triển khai trong tháng tiếp theo. Tháng 11 hàng năm, BCĐ, UBND kiểm 

tra đánh giá thực tế các tổ dân phố,nếu tổ dân phố nào đạt các tiêu chí tổ dân phố 

mẫu, UBND phường lập Tờ trình đề nghị UBND thành phố kiểm tra, công nhận.  

- Việc tổ chức công bố Quyết định công nhận tổ dân phố: 

Sau khi nhận được quyết định và bằng công nhận của UBND thành phố 

về công nhận nhà văn hóa mẫu, tổ dân phố mẫu, UBND phường đã tổ chức 

thông qua Quyết định, vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xây dựng các 

Tổ dân phố mẫu và nhà văn hóa mẫu tại Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng, 

văn minh đô thị vào dịp cuối năm. Đồng thời chỉ đạo các tổ dân phố được công 

nhận tổ chức lễ đón bằng danh hiệu Tổ dân phố mẫu long trọng, trang nghiêm, 

vui tươi , phấn khởi tại tổ dân phố. 

2. Kết quả thực hiện 

a. Đăng ký xây dựng tổ dân phố mẫu và kết quả kiểm tra công nhận: 

- Năm 2020: 

+ Đăng ký xây dựng 02 tổ dân phố mẫu (TDP 2,3), 03 nhà văn hóa mẫu 

(Nhà văn hóa TDP 2,3,7).  

+ Kết quả: 1/2 tổ dân phố đạt tổ dân phố mẫu (TDP3) (tỷ lệ 50%), 2/3 nhà 

văn hóa đạt nhà văn hóa mẫu (Nhà văn hóa TDP 3,7) (tỷ lệ 66,7%). 

- Năm 2021: 

+ Đăng ký xây dựng 03 tổ dân phố mẫu (TDP 1,2, 7), 02 nhà văn hóa mẫu 

(nhà văn hóa TDP 1,2).  

+ Kết quả: 2/3 tổ dân phố đạt tổ dân phố mẫu (TDP1, TDP2) (tỷ lệ 

66,7%), 2/2 nhà văn hóa đạt nhà văn hóa mẫu (Nhà văn hóa TDP 1,2) (tỷ lệ 

100%). 

b. Khối lượng công việc cụ thể đã được thực hiện tại các tổ dân phố 

mẫu 

* Tổ dân phố 3: 

Tổ dân phố huy động nhân dân đóng góp kinh phí rải thảm các ngõ phố: 

ngõ 336,390,357 đường Hà Huy Tập; ngõ 79, đường Phú Hào; ngõ 141, đường 

Nguyễn Xí; đổ bê tông 03 tuyến đường: ngõ 10, đường Nguyễn Hoàng Từ, ngõ 

371, đường hà Huy Tập, ngách 1/390, đường Hà Huy Tập; Vận động nhân dân 
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đóng góp kinh phí để mua sắm dụng cụ TDTT, ghế đá, làm bồn hoa, trồng cây 

cảnh, mua sắm bộ loa, âm ly, tivi, lắp mạng Wifi… tại nhà văn hóa, nâng cấp hệ 

thống loa truyền thanh tổ dân phố với tổng kinh phí xã hội hóa 1.200 triệu đông. 

Chi hội phụ nữ tổ dân phố phối hợp với chi hội nông dân trồng hoa làm đẹp 

cảnh quan đô thị tại tuyến đường Phú Hào, ngõ 430, đường Hà Huy Tập.Tuyền 

truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh việc cưới, việc 

tang. Duy trì, phát triển phong trào văn nghệ, thể dục thể thao (câu lạc bộ bóng 

chuyền hơi, câu lạc bộ khiêu vũ thể thao…). Thường xuyên ra quân vệ sinh môi 

trường, phân loại rác thải tại nguồn.Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia 

bảo hiểm y tế đạt 99%. 

* Tổ dân phố 1: 

Tổ dân phố đã huy động nhân dân đóng góp kinh phí để rải thảm nhựa 

ngõ 68 và ngõ 104 đường Hà Huy Tập; đổ bê tông ngõ 62, đường hà Huy Tập, 

ngách 2/68, đường Hà Huy Tập, xây dựng 80m mương thoát bẩn, xây dựng nhà 

văn hóa, tiểu công viên, nhà vệ sinh; lắp đặt ti vi, mạng Wifi, lắp đặt hệ thống 

biển bảng, tủ sách, cột cờ, biển quảng cáo vặt miễn phí, ngôi nhà xanh, trồng cây 

xanh, thảm hoa với tổng kinh phí xã hội hóa 1.260 triệu đồng. UBND phường 

triển khai thi công công trình Đường giao thông xen dắm hạ tầng khu dân cư với 

tổng kinh phí 2,091 tỷ đồng. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chỉnh trang 

mái che, mái vẩy.Tuyền truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn 

minh việc cưới, việc tang. Duy trì, phát triển phong trào văn nghệ, thể dục thể 

thao.Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.Tuyên 

truyền vận động nhân dân hiến đất lùi hàng rào vào 0,5m  để mở rộng đường 

ngõ 68, đường Hà Huy Tập; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường các tuyến 

đường trong tổ dân phố, các tuyến đường, lô đất trống ở khu quy hoạch vị trí 2 

Vincom vào chủ nhật hàng tuần; đổ đất san mặt bằng ở tiểu công viên 1.800m2 

đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, chỉnh trang nhà ở của các hộ dân, tổ chức 

phân loại rác thải tại nguồn. 

* Tổ dân phố 2: 

Tổ dân phố đã huy động nhân dân đóng góp kinh phí để rải thảm nhựa các 

ngõ 198, 208, 214, 230, 242, 278, đường Hà Huy Tập; ngách 1,2,3,17/242, 

đường Hà Huy Tập; xây dựng tiểu công viên 595m2; xây dựng 25m mương 

thoát bẩn; 170m đường bê tông; xây dựng nhà vệ sinh, bàn ghế nhà văn hóa, tủ 

sách với tổng kinh phí xã hội hóa gần 1.445 triệu đồng. Tổ dân phố phối hợp với 

các lực lượng của phường ra quân trật tự đô thị, chỉnh trang mái che, mái vẩy, 

biển quảng cáo sai quy định.Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm 

y tế đạt tỷ lệ 98%, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Tổ chức ra quân vệ 

sinh môi trường trên địa bàn, đổ đất san các lô đất trống vắng chủ để trồng cây, 

trồng sả; lắp đặt tivi, mạng Wifi, tủ sách, biển quảng cáo vặt miễn phí, ngôi nhà 

xanh, dụng cụ thể thao tại tiểu công viên. Duy trì, phát triển phong trào văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao. 

c. Các văn bản chỉ đạo; kinh phí thực hiện: (có biểu mẫu kèm theo) 

d. Việc duy trì, củng cố và nâng cao các tiêu chí sau khi được công 

nhận tổ dân phố mẫu: 
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Sau khi được UBND thành phố công nhận đạt tổ dân phố mẫu, các tổ dân 

phố 1,2,3 đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu và ký cam kết phát động phong trào 

thi đua nâng cao chất lượng danh hiệu tổ dân phố mẫu. Tiếp tục huy động đóng 

góp xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa cơ sở để đảm bảo nhu cầu phục 

vụ nhân dân ngày càng nâng cao. Duy trì thường xuyên ra quân vệ sinh môi 

trường vào chủ nhật hàng tuần và tổ chức thu gom, phân loại rác tại nguồn. Đảm 

bảo công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện tốt công tác 

dân số kế hoạchhóa gia đình, thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị; tiếp tục 

chỉnh trang đô thị, đảm bảo công tác trật tự đô thị trên địa bàn. 

3. Phương hướng, mục tiêu thời gian tới 

a) Mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu: 

- Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐH ngày 19/6/2020 của Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ phường Hà Huy Tập lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 quyết tâm đến 

năm 2025 xây dựng thành công 5/7 tổ dân phố đạt tổ dân phố kiểu mẫu và 

phường Hà Huy Tập cơ bản đạt phường đô thị văn minh kiểu mẫu.  

- Xây dựng hoàn thành 7/7 tổ dân phố mẫu trong năm 2023, trong đó năm 

2022 hoàn thành xây dựng tổ dân phố 5,6,7 đạt tổ dân phố mẫu. 

b) Nhiệm vụ, giải pháp: 

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa mẫu, tổ dân phố mẫu, 

góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu. 

- Hàng năm, chỉ đạo các tổ dân phố xây dựng khung kế hoạch xây dựng, 

nâng cao chất lượng tổ dân phố mẫu trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho 

từng tổ chức, cá nhân phụ trách, xác định nguồn lực, thời gian thực hiện. UBND 

phường phân công các công chức chuyên môn trên từng lĩnh vực hướng dẫn, hỗ 

trợ tổ dân phố trong quá trình xây dựng.UBMTTQ và các đoàn thể nhận đở đầu, 

giúp đỡ các tổ dân phố xây dựng tổ dân phố mẫu bằng những việc làm cụ thể. 

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc 

của Nhân dân đóng góp nguồn lực nhằm chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng tổ 

dân phố và trang sắm, làm đẹp cơ sở vật chất nhà văn hóa.  

- Rà soát, lập danh sách các tuyến đường cần nâng cấp, chỉnh trang để đưa 

vào chương trình mục tiêu hàng năm của phường và thành phố. Tuyên tuyền vận 

động các hộ dân đóng góp kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng. 

- Tiếp tục làm tốt công tác trật tự đô thị; kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

- Duy trìcông tác vệ sinh môi trường, hàng tháng ra quân vệ sinh môi 

trường toàn phường. Tuyên truyền, nhắc nhở các hộ gia đình thực hiện phân loại 

rác thải tại nguồn 

- Phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 
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- Rà soát lại tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tiến hành lập bộ dữ liệu 

BHYT tại các tổ dân phố. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, các đại lý 

thu, cơ quan BHXH tỉnh, các tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động 

người dân tham gia BHYT. 

4. Khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất 

a) Khó khăn, vướng mắc: 

- Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn gặp vướng mắc nên 

tiến độ thi công các dự án chậm ảnh hưởng đến việc xây dựng tổ dân phố mẫu. 

- Công tác quy hoạch hạ tầng khu dân cư mới với khu dân cư cũ chưa 

đồng bộ, nên việc đấu nối đường giao thông, mương thoát bẩn một số vị trí khảo 

sát chưa kỹ nên phải điều chỉnh, bổ sung. Quy hoạch trong các khu dân cư cũ 

manh mún, nhiều tuyến đường nhỏ, hẹp, nút thắt cổ chai nên việc mở rộng gặp 

khó khăn. 

- Công tác làm vệ sinh môi trường trên địa bàn khó thực hiện, số lô đất 

trống vắng chủ nhiều (450 lô), các hạ tầng thi công dang dở chưa hoàn thành 

nên việc tổ chức làm vệ sinh môi trường gặp rất nhiều khó khăn. 

- Công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn còn gặp khó khăn do ý thức 

của một số bộ phận người dân còn hạn chế, lực lượng cán bộ tổ quản lý trật tự 

đô thị mỏng, làm việc kiêm nhiệm. 

b) Kiến nghị, đề xuất 

- Đề nghị thành phố tiếp tục có cơ chế hỗ trợ cho các tổ dân phố đạt tổ 

dân phố mẫu trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

- Đề nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ đặc thù xây dựng nhà văn hóa, xây 

dựng tiêu công viên, thiết chế văn hóa đối với các tổ dân phố đăng ký xây dựng 

tổ dân phố mẫu. 

Trên đây là báo cáo của UBND phường Hà Huy Tập về kết quả thực hiện 

xây dựng mô hình tổ dân phố mẫu trên địa bàn giai đoạn 2018-2021./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND thành phố; 

- Đoàn giám sát của HĐND thành phố; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Chủ tịch UBND; PCT UBND; 

- Trưởng các tổ chức đoàn thể; 

- Lưu: VP,ĐCXD,VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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