
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:             /QĐ-UBND            Hoài Nhơn, ngày       tháng 4 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan, đơn vị  

sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” trên địa bàn thị xã  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 

“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND huyện 

Hoài Nhơn về việc ban hành quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” trên địa bàn huyện (nay 

là thị xã); 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn công nhận 

“Cơ quan, đơn vị, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” trên địa bàn thị xã. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1963/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND thị xã. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng phòng Văn hóa 

và Thông tin, Nội vụ, Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị; Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                         
- Như Điều 3; 

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Liên đoàn Lao động thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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QUY ĐỊNH 

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SÁNG, XANH, 

 SẠCH, ĐẸP, AN TOÀN, VĂN MINH”   

 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      /4/2021 

của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn) 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1.1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quyết định quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ 

quan sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”, “Đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an 

toàn, văn minh” trong Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ 

quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. 

1.2. Đối tượng áp dụng: 

a. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan đơn vị hành chính xã, 

phường, các cơ quan, đơn vị của thị xã, tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn thị xã; 

có tư cách pháp nhân, đã thành lập công đoàn cấp cơ sở và có đăng ký thi đua. 

(Đối với trường học, doanh nghiệp áp dụng theo quy định riêng). 

b. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ 

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

II. TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SÁNG, XANH, 

SẠCH, ĐẸP,  AN TOÀN, VĂN MINH” 

1. Tiêu chuẩn công nhận 

TT Nội dung Điểm 

I Tiêu chuẩn “Sáng” 15 điểm 

1 

Khuôn viên cơ quan, đơn vị, các phòng làm việc, nhà vệ sinh,…của 

cơ quan, đơn vị được chiếu sáng 100%, đảm bảo ánh sáng làm việc, 

sinh hoạt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

5 điểm 

2 

Tại khu vực cổng vào, ra, các lối đi đến phòng làm việc đảm bảo hệ 

thống chiếu sáng luôn hoạt động tốt; Tại cổng chính, khu vực mặt 

tiền đường bố trí điện chiếu sáng về đêm. 

5 điểm 

3 Lắp đặt biển hiệu, bảng tuyên truyền phù hợp, dễ quan sát. 5 điểm 

II Tiêu chuẩn “Xanh” 15 điểm 

1 

Cơ quan, đơn vị có khuôn viên cây xanh (vườn hoa, cây cảnh, hòn 

non bộ,…)  tạo môi trường xanh mát, thoáng đãng; Diện tích khuôn 

viên xanh tối thiểu 5% tổng diện tích khuôn viên. 

5 điểm 

2 Mỗi phòng làm việc có chậu hoa, cây cảnh,… phù hợp. 5 điểm 

3 
Cơ quan, đơn vị tích cực tham gia trồng cây xanh, con đường 

hoa,…tại khu dân cư nơi đặt trụ sở. 
5 điểm 
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III Tiêu chuẩn “Sạch - Đẹp” 20 điểm 

1 

Tham gia tích cực xây dựng địa phương (khu dân cư, xã, phường) 

“Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”; duy trì thực hiện mỗi 

tuần ít nhất 01 ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp hoặc đợt vệ sinh 

khuôn viên nơi đặt trụ sở sáng, xanh, sạch, đẹp.  

4 điểm 

2 

Cơ quan, đơn vị treo cờ, trang trí khánh tiết đúng quy định; tích cực 

hưởng ứng treo băng rôn tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm, sự 

kiện quan trọng của địa phương, đất nước. 

4 điểm 

3 
Khuôn viên sạch đẹp, thông thoáng; xử lý, phân loại và tham gia thu 

gom rác đúng quy định, bố trí thùng rác tại các vị trí phù hợp. 
4 điểm 

4 
Phòng làm việc của cơ quan, đơn vị ngăn nắp, gọn gàng, sạch đẹp; 

lưu trữ tài liệu theo đúng quy định. 
4 điểm 

5 

Đường đi nội bộ, nhà xe, căn tin (nếu có), nhà vệ sinh… thân thiện 

môi trường, phù hợp mỹ quan chung. Nhà vệ sinh sạch sẽ, đầy đủ 

các trang thiết bị vệ sinh; Có nhà để xe nề nếp, trật tự. 

4 điểm 

IV Tiêu chuẩn “An toàn” 20 điểm 

1 

Có đăng ký và xây dựng cơ quan, đơn vị đủ điều kiện về an ninh trật 

tự; Phân công lịch trực, tổ chức lực lượng bảo vệ, thực hiện tốt công 

tác phòng gian bảo mật, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị. 

5 điểm 

2 
Hệ thống điện đảm bảo an toàn, thực hiện tốt công tác phòng cháy 

chữa cháy, không để xảy ra cháy, nổ tại cơ quan. 
5 điểm 

3 
Không để xảy ra tệ nạn xã hội và không lưu hành văn hóa phẩm có 

nội dung độc hại tại cơ quan, đơn vị. 
5 điểm 

4 

Có phương án đảm bảo an toàn công tác, lao động, học tập; thực 

hiện  tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn, căn 

tin,…, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

5 điểm 

V Tiêu chuẩn “Văn minh” 30 điểm 

1 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; 100% văn bản được ký 

số trên hệ thống văn phòng điện tử (áp dụng đối với CQ, ĐV thuộc 

hệ thống của thị xã, trừ văn bản mật và một số loại văn bản chưa thể 

gửi, nhận điện tử theo quy định); 100% công chức, viên chức sử 

dụng hộp thư điện tử công vụ. 

5 điểm 

2 
Không để xảy ra trường hợp trễ hẹn giải quyết thủ tục hành chính 

đối với tổ chức, công dân  
5 điểm 

3 
 100% cán bộ, CC, VC đeo bảng tên, có trang phục công sở theo 

quy định. 
5 điểm 

4 

 

Cán bộ, CC, VC thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang, lễ hội; không vi phạm đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật 

hành chính. 

5 điểm 
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5 

Quan tâm, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, góp ý của công dân, CC, 

VC; Giải quyết kịp thời các mâu thuẫn nội bộ (nếu có), không để 

xảy ra đơn thư tập thể, nặc danh, vượt cấp trái quy định; phòng 

chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm. 

5 điểm 

6 

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở.  

Có thư xin lỗi, thư cảm ơn, chúc mừng trong các trường hợp cần 

thiết. 

5 điểm 

 TỔNG CỘNG 100 điểm 

 

2. Điều kiện công nhận 

Cơ quan, đơn vị được công nhận “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn 

minh” khi đảm bảo các điều kiện: 

a. Có số điểm đánh giá từ 95 điểm trở lên và không có tiêu chuẩn (trong số I, 

II, III, IV, V) dưới 50% điểm chuẩn.  

b. Không có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật (từ hình thức 

khiển trách trở lên). Chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. 

b. Được công nhận, bảo lưu danh hiệu Cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa. 

3. Trình tự, thủ tục xét và công nhận  

3.1. Trình tự đăng ký, xét và công nhận 

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, 

an toàn, văn minh (đồng thời với đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa) vào 

Qúy I hàng năm; phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức phát động, tuyên truyền, 

vận động triển khai thực hiện. 

- Cơ quan, đơn vị tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng “Cơ quan, đơn vị 

sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”; gửi hồ sơ đề nghị công nhận hàng năm 

về Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, thời gian trước ngày 30/11 hàng năm. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và có biên bản làm việc; Phối hợp với Phòng Nội 

vụ trình UBND thị xã đề nghị Chủ tịch UBND thị xã ra Quyết định công nhận. 

3. Thủ tục công nhận lần đầu và hàng năm 

a. Báo cáo thành tích xây dựng “Cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an 

toàn, văn minh” của Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị; 

b. Tờ trình đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 

c. Bảng chấm điểm “Cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”. 

* Số hồ sơ: 01 bộ, nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin cấp thị xã. 

4. Công bố Quyết định 

Cơ quan, đơn vị tổ chức công bố Quyết định công nhận đơn vị sáng, xanh, 

sạch, đẹp, an toàn, văn minh cho tập thể biết và động viên cán bộ, CC, VC, người 

lao động tiếp tục giữ vững danh hiệu và phấn đấu thực hiện phong trào tốt hơn. 
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5. Khen thưởng 

Cơ quan, đơn vị được công nhận lần đầu “Cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, 

đẹp, an toàn, văn minh” được khen thưởng kèm theo Quyết định và Giấy công 

nhận của UBND thị xã, mức tiền thưởng 500.000 đồng/CQ, ĐV, chi từ nguồn 

kinh phí thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Đối với các năm tiếp theo, cơ quan, đơn vị đủ điều kiện, có hồ sơ đề nghị thì 

được UBND thị xã xem xét, công nhận lại hàng năm (không kèm theo tiền 

thưởng). Các cơ quan, đơn vị “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” tiêu biểu 

được xét chọn khen thưởng gắn với thực hiện  Phong trào „Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”./. 
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(Quốc huy) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 

        CÔNG NHẬN   
 “ĐƠN VỊ SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP, AN TOÀN, VĂN MINH” 

 

(Tên cơ quan, đơn vị), thị xã Hoài Nhơn  

Đã đạt “Đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” năm …. 

 
 

 

 

 

Quyết định số: ……../QĐ-UBND 

Vào Sổ số:…………… 

Hoài Nhơn, ngày     tháng     năm  

CHỦ TỊCH 
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