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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 trên địa bàn huyện Quan Sơn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về 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 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, UBND huyện Quan Sơn ban hành kế 

hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung 

quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh tại 

Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Quan Sơn.  

 - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phổ biến, 

tuyên truyền tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận thị trấn 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 của Nhân dân ở khu 

vực đô thị.  

 - Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa 

phương trong việc vận động triển khai đồng bộ Quyết định số 04/2022/QĐTTg và 

đánh giá công nhận đô thị đạt chuẩn văn minh, đảm bảo tính 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, đảm bảo tiến độ, tính 

khả thi và hiệu quả.  

 - Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương; việc tổ 

chức thực hiện kế hoạch phải nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức, nhằm đưa công 

tác xét, công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đi vào nề nếp.  

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

 1. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg  

 a) Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị:  

 - Phòng Văn hoá và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan và các địa phương quan tổ chức thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ 

biến các nội dung của Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp 

với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.  

 - Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến các nội dung Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg trên Cổng thông tin 

điện tử, Đài truyền thanh, hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, đăng tải các 

tin, bài, phóng sự về các tập thể, cá nhân điển hình trong quá trình triển khai thực 

hiện xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong 

các tầng lớp Nhân dân trong huyện.  

 - UBND các xã, thị trấn thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của 

Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg thông qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp 

phích, đăng tải các tin, bài trên Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh trong quá 

trình triển khai thực hiện xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tạo khí thế sôi 

nổi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân trong toàn địa bàn.  

 b) Thời gian thực hiện: Năm 2022 và các năm tiếp theo.  

 2. Triển khai đăng ký, xét, công nhận và công nhận lại thị trấn đạt chuẩn 

đô thị văn minh.  

 Đối với việc đăng ký, xét, công nhận và công nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị 

văn minh.  

 - Cơ quan tham mưu: Phòng Văn hoá và Thông tin.  

 - Cơ quan, đơn vị thực hiện: UBND thị trấn.  

 - Thời gian thực hiện: Hàng năm.  

 3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện tiêu chí, trình tự, 

thủ tục xét công nhận và công nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.  



 Hàng năm các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc, theo dõi việc thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận và công nhận 

lại thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo chức năng nhiệm vụ tại các địa phương 

trong huyện; kiểm tra, tham mưu phối hợp, giải quyết xử lý vi phạm thuộc thẩm 

quyền quản lý theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:  

 3.1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo 

dõi việc thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận tại Tiêu chí số 1, số 2.  

 3.2. Phòng Tài nguyên - Môi trường: Phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, 

theo dõi việc thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận tại Tiêu chí số 3 (mục 

1,2,3,4)  

 3.3. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phụ trách Tiêu chí số 3 (mục 

5,6)  

 3.4. Công an huyện Quan Sơn: Phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo 

dõi việc thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận tại Tiêu chí số 4.  

  3.5. Phòng Văn hoá - Thông tin: Phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, 

theo dõi việc thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận tại Tiêu chí số 5, Tiêu 

chí số 7.  

 3.6. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: Phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc, theo dõi việc thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận tại Tiêu chí 

số 6, Tiêu chí số 8 (mục 8).  

 3.7. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc, theo dõi việc thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận tại Tiêu chí số 8 

(mục 1, 2); Tiêu chí số 9 (mục 3, 4).  

 3.8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo 

dõi việc thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận tại Tiêu chí số 8 (mục 

2,3,4,5,6,7).  

 3.9. Phòng Nội vụ: Phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực 

hiện tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận tại Tiêu chí số 9 (mục 1).  

 3.10. Phòng Tư pháp: Phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc 

thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận tại Tiêu chí số 9 (mục 5).  

 3.11. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Phụ trách, hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận tại Tiêu 

chí số 9 (mục 2).  

 4. Thực hiện công khai thủ tục hành chính về tiêu chí, trình tự, thủ tục 

xét công nhận và công nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh  

 Căn cứ quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 



Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, đơn vị 

chủ trì tham mưu và các địa phương triển khai thực hiện việc công khai thủ tục hành 

chính về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận và công nhận lại thị trấn đạt chuẩn 

đô thị văn minh.  

 * Đối với việc công khai thủ tục hành chính về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét 

công nhận và công nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh  

 - Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin.  

 - Cơ quan phối hợp: Các phòng, ngành liên quan.  

 5. Tổ chức đánh giá, sơ kết 02 năm và 05 năm triển khai thực hiện Quyết 

định.  

 Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển 

khai thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận và công nhận lại thị trấn đạt 

chuẩn đô thị văn minh; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có 

thành tích trong công tác xét tặng danh hiệu đạt chuẩn đô thị văn minh.  

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hoá và Thông tin.  

 - Đơn vị phối hợp: Các phòng, ngành liên quan, UBND thị trấn.  

 - Thời gian: Dự kiến năm 2024, năm 2027.  

 6. Chế độ báo cáo 

 Căn cứ nhiệm vụ được giao, các ngành, địa phương gửi đăng ký và báo cáo 

kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo 

theo quy định.  

 III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp và kinh phí xã 

hội hóa khác (nếu có) cho các địa phương, đơn vị liên quan phục vụ công tác quản 

lý nhà nước về xét công nhận, công nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin:  

 - Là Cơ quan thường trực, có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung được 

giao tại Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện; định 

kỳ báo cáo kết quả, tổng hợp đề xuất, kiến nghị với UBND huyện về các biện pháp 

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

 - Chủ trì tham mưu các văn bản liên quan đến công tác xét công nhận, công 

nhận lại thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.  



 - Hướng dẫn UBND thị trấn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm 

sát với điều kiện, tình hình thực tế địa phương.  

 - Thực hiện báo cáo theo quy định.  

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

 Phối hợp với phòng Văn hoá và thông tin đề xuất báo cáo UBND huyện bố trí 

nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các phòng, ngành, đơn vị phân bổ, 

quản lý sử dụng kinh phí theo quy định.  

 3. Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện:  

 Hàng năm, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên báo, trên 

Trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh về phong trào xây dựng thị trấn đạt chuẩn 

văn minh đô thị; thường xuyên cập nhật tin bài, phản ánh mô hình cách làm hay, 

sáng tạo của các địa phương trong triển khai xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh 

đô thị.  

 4. Các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan:  

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phụ trách tiêu chí tại Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế 

hoạch, hướng dẫn địa phương thực hiện tiêu chí do Ngành phụ trách, đảm bảo tiến 

độ, chất lượng; phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin triển khai thực hiện có 

hiệu quả đảm bảo tiến độ, chất lượng.  

 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 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 tổ chức lấy ý kiến 

sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh. Các tổ chức thành 

viên của Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức 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 thuộc cấp huyện đạt chuẩn đô thị văn minh.  

 6. UBND Thị Trấn:  

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg tại địa phương; đưa chỉ tiêu xét, công nhận thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị vào Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

 - Quan tâm bố trí nguồn kinh phí ổn định hàng năm của địa phương, nhằm 

đảm bảo thực hiện tốt công tác xét công nhận, công nhận lại, công tác khen thưởng 

thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.  

 - Hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác xét, công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn.  



 - Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg tại địa phương.  

 - Thực hiện báo cáo theo quy định.  

(Gửi kèm Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ)  

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các 

phòng, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- CT và các phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

Lưu: VT, VHTT. 
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