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Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của thị xã; 

- UBND các xã, phường.  
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-MTTQ-UBND ngày 18/12/2018 

của UBMTTQVN huyện và UBND huyện Hoài Nhơn về thực hiện phong trào “Toàn 

dân chung sức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, 

văn minh”; Công văn số 1619/UBND-TH ngày 26/12/2018 của UBND huyện (nay 

là thị xã) về thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ 

quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”; 

Theo kết quả họp bàn thống nhất tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình thị xã Hoài Nhơn ngày 

8/9/2020; 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả phong trào “Toàn dân chung sức 

xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn văn minh”, 

Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tiếp tục tham mưu UBND thị xã công tác 

chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện “Ngày Chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhơn xanh, sạch, 

đẹp”. Theo dõi, chủ trì thẩm định, đề nghị UBND thị xã công nhận danh hiệu 

“Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” đối với các xã và cơ quan, đơn vị trực 

thuộc thị xã, đơn vị tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn tổ chức các giải pháp xây dựng 

trường học “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”. Theo dõi, chủ trì thẩm định, 

đề nghị UBND thị xã công nhận danh hiệu “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn 

minh” đối với các trường THCS, Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non trên địa bàn thị xã.  

3. Phòng Quản lý đô thị: Hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác 

quản lý trật tự đô thị, xây dựng; phát triển cây xanh, chiếu sáng đô thị; theo dõi, 

chủ trì thẩm định, đề nghị UBND thị xã công nhận danh hiệu “Sáng, xanh, sạch, 

đẹp, an toàn, văn minh” đối với 11 phường.  
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4. Phòng Kinh tế: Hướng dẫn tổ chức các giải pháp thực hiện phong trào 

này gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương. Theo dõi, chủ trì 

thẩm định, đề nghị UBND thị xã công nhận danh hiệu “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an 

toàn, văn minh” đối với các doanh nghiệp đăng ký tham gia thực hiện phong trào.  

5. Phòng Nội vụ: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND thị xã ra 

Quyết định công nhận danh hiệu “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”; phối 

hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định điều 

chỉnh, bổ sung các quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Sáng, xanh, sạch, 

đẹp, an toàn, văn minh”  theo đúng quy định. Nguồn kinh phí khen thưởng từ Ngân 

sách Nhà nước được UBND thị xã phân bổ cho Phòng Nội vụ hàng năm. 

Giao Thủ trưởng các Phòng: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý 

đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế phối hợp Phòng Nội vụ thị xã 

tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định (điều chỉnh, bổ sung) quy định tiêu 

chuẩn, trình tự công nhận, khen thưởng danh hiệu “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, 

văn minh” cho phù hợp, đúng quy định pháp luật. 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu UBND thị xã bố trí nguồn kinh 

phí thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn 

vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” hàng năm. 

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã: Theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện đạt kết quả phong trào “Toàn dân chung sức 

xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”. Chú 

ý xây dựng cơ quan sáng, sanh, sạch, đẹp, an toàn và thực hiện tốt nếp sống văn minh 

tại nơi đặt trụ sở.  

8. Đề nghị UBMTTQVN thị xã: Tiếp tục phối hợp thực hiện Kế hoạch liên 

tịch số 02/KHLT-MTTQ-UBND ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng. Tăng cường 

công tác vận động, tuyên truyền, thực hiện các mô hình, giải pháp xây dựng thị xã 

Hoài Nhơn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Theo dõi, chủ trì thẩm định, 

đề nghị công nhận danh hiệu Khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn 

minh” hàng năm theo quy định. 

Đề xuất UBND thị xã điều chỉnh, bổ sung quy định tiêu chuẩn Khu dân cư 

“Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” (qua Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã). 

9. UBND các xã, phường: Duy trì thực hiện thường xuyên Kế hoạch số 

67/KH-UBND về thực hiện “Ngày Chủ nhật xây dựng Hoài Nhơn xanh, sạch, 

đẹp”. Phối hợp với UBMTTQVN xã, phường có kế hoạch, giải pháp nâng cao chất 

lượng các mô hình, hoạt động xây dựng địa phương “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, 

văn minh” trong thời gian đến. 
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Đề nghị UBMTTQVN thị xã và các đoàn thể quan tâm phối hợp, yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện 

đạt kết quả./. 
 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như trên; 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- CT, các PCT. UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã (ph/hợp); 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TX; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Ơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Đề 
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