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KẾ HOẠCH 
Thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2014 

 

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-BCĐ ngày 25/02/2014 của Ban chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về việc thực hiện 

nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2014; Sở Nội vụ 

ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của công chức, viên 

chức và người lao động Sở Nội vụ trong thực hiện nếp sống văn minh; xây 

dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống 

tinh thần của công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ, tạo động lực 

thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng. Từng bước hình thành các chuẩn mực 

về hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị trở thành nếp sống của công 

chức, viên chức và người lao động; 

2. Tuyên truyền, vận động sâu rộng đến từng đơn vị, công chức, viên 

chức và người lao động Sở Nội vụ nhằm nâng cao ý thức tự giác, chấp hành 

pháp luật trong việc thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; có ý thức 

và hành vi văn hóa khi tham gia giao thông và giao tiếp nơi công cộng; vận 

động giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị 

Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự công 

cộng, trật tự xây dựng, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ 

nạn xã hội…; chỉ đạo thường xuyên việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành các 

nội quy, quy định phù hợp về thực hiện nếp sống văn minh ở mỗi đơn vị cơ sở; 

thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm trật 

tự, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức tuyên truyền vận động 

2.1. Nội dung tuyên truyền 

- Các văn bản quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh đô 

thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền về luật giao 

thông đường bộ. Những quy định của pháp luật về quảng cáo, lắp đặt biển 
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hiệu, biển chỉ dẫn để công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ hiểu 

biết và tự giác thực hiện’ 

- Các tiêu chuẩn “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” (theo Thông 

tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2012).  

2.2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên website 

của Sở Nội vụ; 

- Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng sở 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh 

đô thị năm 2014 tới tất cả cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan; 

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh. 

2. Các phòng, tổ chức thuộc Sở 

- Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2014 tới tất cả 

cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2014. 

Yêu cầu các đơn vị và cá nhân nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh; 
- Sở Văn hóa, TT & DL; 
- Đảng ủy Sở; 
- LĐ sở; 
- Các Đoàn thể; 
- Website; 
- Các phòng, TC thuộc sở; 
- Lưu: VT, VP. 
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