
TT
Tên

tiêu chí
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Kết quả tự đánh giá, rà soát

Đánh giá (đạt, chưa 

đạt)

'- 100% số tổ dân phố có hệ 

thống loa truyền thanh kết 

nối với đài truyền thanh 

phường, thị trấn đang sử 

dụng tốt. 

- 9/9 tổ dân phố có hệ loa truyền thanh của 

tổ dân phố nhưng chưa kết  nối với trạm 

truyền thanh của phường
Chưa đạt

'- 100% hộ gia đình nghe 

được loa truyền thanh của tổ 

dân phố.

- Hệ thống loa truyền thanh của phường: 

Có 6 cụm loa bị hỏng, còn lại 9 cụm loa 

đang hoạt động.                                                          

'- Hiện nay hệ thống loa truyền thanh của 

các tổ dân phố đã được nâng cấp, phủ sóng 

toàn bộ 9/9 tổ dân phố, đảm bảo 100% hộ 

gia đình nghe được loa truyền thanh của tổ 

dân phố 

Đạt

- Có Ban biên tập hoạt động 

đúng theo quy định của 

UBND tỉnh.

      - Ban biên tập trạm truyền thanh gồm 

có 11 người trong đó có 01 trưởng ban, 01 

phó ban và 9 ban viên (hoạt động theo quy 

định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 

26/11/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc Ban hành Quy chế hoạt động của Trạm 

Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh)

 đạt
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 BÁO CÁO

RÀ SOÁT BỘ TIÊU CHÍ PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG BẮC HÀ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Hà,ngày   25  tháng 9 năm 2020Số:   89 /BC-UBND

        Thực hiện Công văn số  107/VHTT ngày 21/9/2020 của phòng Văn hóa Thông tin về việc hướng dẫn xây dựng tiêu chí đô thị văn minh lĩnh vực 

văn hóa, UBND phường Bắc Hà báo cáo kết quả rà soát mức độ đạt được các tiêu chí thời điểm hiện tại (tính đến tháng 9/2020) so với quy định của 

tỉnh như sau:

4.1. Phường, thị trấn có đài truyền thanh 

và hệ thống loa đến các tổ dân phố hoạt 

động tốt.

Thông tin và 

truyền thông



TT
Tên

tiêu chí
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Kết quả tự đánh giá, rà soát

Đánh giá (đạt, chưa 

đạt)

4.2. Phường, thị trấn có ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản lý, 

điều hành.

- Có trang thông tin điện tử 

của phường, thị trấn; Đảng 

ủy HĐND, UBND có sử 

dụng phần mềm quản lý, 

điều hành qua mạng.

-100% cán bộ, công chức 

phường, thị trấn có máy vi 

tính phục vụ nhiệm vụ 

chuyên môn và sử dụng 

- Có trang thông tin điện tử của phường 

hoạt động tốt. Đảng ủy HĐND, UBND có 

sử dụng phần mềm quản lý, điều hành qua 

mạng.

-100% cán bộ, công chức phường có máy 

vi tính phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và sử 

dụng phần mềm hỗ trợ quản lý, điều hành 

tác nghiệp.

Đạt

4.3.Hạ tầng viễn thông, internet đảm bảo 

phục vụ nhu cầu 100% số hộ trên địa 

bàn; Hệ thống cáp viễn thông đảm bảo 

bó gọn, không gây mất mỹ quan và ảnh 

hưởng đến hàng lang bảo vệ an toàn lưới 

điện.

Đạt

100% hộ dân trên địa bàn sử dụng ít nhất 

một trong các dịch vụ: điện thoại di độngm 

điện thoại cố định, internet; 100% hộ xme 

được truyền hình; 60% hộ dân có sử dụng 

dịch vụ internet  phục vụ cho việc giải trí, 

học tập, nghiên cứu trên môi trường mạng. 

Hệ thống cáp viễn thông đảm bảo bó gọn, 

không gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến 

hàng lang bảo vệ an toàn lưới điện.

Đạt

8.1. Nhà văn hóa phường, thị trấn tối 

thiểu 200 chỗ ngồi, có phòng chức năng, 

công trình phụ trợ, trang thiết bị đạt 

chuẩn quy định của Bộ Văn hóa Thể thao 

và Du lịch. Sân vận động phường, thị 

trấn tối thiểu 7000m
2
.

Đạt

- Nhà văn hóa phường có hội trường chung 

khoảng 170 chỗ ngồi. Không có phòng 

chức năng: phòng thư viện, phòng sinh hoạt 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đa 

năng. Chưa có quy hoạch sân vận động 

phường

Chưa đạt

8.2. Phường, thị trấn có tối thiểu 02 điểm 

(công viên hoặc điểm vui chơi giải trí 

công cộng) đảm bảo các điều kiện hoạt 

động theo quy định.

Đạt Trên địa bàn phường có 02 tiểu công viên đạt

8.3. 100% tổ dân phố có nhà văn hóa, 

khu thể thao đảm bảo sinh hoạt (Nhà văn 

hóa tối thiểu 100 chỗ ngồi, sân khấu 

30m
2
; khu thể thao tối thiểu 500m

2
).

Đạt

- 9/9 tổ dân phố có  nhà văn hóa có từ 100 

chổ ngồi trở lên                                                                 

'- 8/9 tổ dân phố có nhà văn hóa có đầy đủ 

(cột cờ, công trình vệ sinh, nhà kho, khu 

vực để xe, cây xanh, ...).  Chưa có khu thể 

thao riêng

Chưa đạt

8
Cơ sở vật chất văn 

hóa

4
Thông tin và 

truyền thông
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Tên

tiêu chí
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Kết quả tự đánh giá, rà soát

Đánh giá (đạt, chưa 

đạt)

9.1. 70% trở lên tổ dân phố được công 

nhận "Tổ dân phố văn hóa"; 100% tổ dân 

phố có quy ước được công nhận theo quy 

định.

Đạt

9/9 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố 

văn hóa. 100% tổ dân phố có quy ước tổ 

dân phố được phê duyệt. Hiện đã chỉ đạo 

các tổ dân phố sau sáp nhập (TDP4, 6, 8, 9) 

tiến hành soạn thảo nội dung Quy ước và tổ 

chức họp nhân dân thông qua dự thảo Quy 

ước và trình UBND thành phố phê duyệt

Đạt

9.2. 70% trở lên cơ quan, đơn vị; 50% 

trở lên doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

phường, thị trấn được công nhận cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa.

Đạt

Hiện nay toàn phường có 28/28cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (tỷ 

lệ 100%)

Đạt

10.1. 90% trở lên các tuyến phố, ngõ, 

ngách được đặt tên; 100% nhà ở được 

gắn số nhà.

Đạt
90% trở lên các tuyến phố, ngõ, ngách 

được đặt tên; 100% nhà ở được gắn số nhà.
Đạt

10.2. 85% trở lên hộ gia đình thực hiện 

tốt các quy định về nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội; không 

có truyền bá, hành nghề mê tín dị đoan.

Đạt

Cơ bản các hộ gia đình thực hiện tốt các 

quy định về nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội; không có truyền bá, 

hành nghề mê tín dị đoan.

Đạt

10.3. Không lấn chiếm lòng đường, hè 

phố; không có chợ cóc, chợ tạm; không 

cơi nới mái che, mái vẩy, treo hình ảnh, 

đặt biển quảng cáo gây cản trở giao 

thông và mất mỹ quan đô thị.

Đạt

Trên một số tuyến đường lớn (Nguyễn Huy 

Tự, Xuân Diệu, Hải Thượng Lãn Ông ), 

một số hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 

kinh doanh. 

Chưa đạt

10.4. Không viết, vẽ, dán quảng cáo, rao 

vặt lên tường, cây xanh, cột điện và các 

công trình đô thị; 100% tổ dân phố định 

kỳ hàng tháng vận động được người dân 

tập trung làm vệ sinh môi trường, chỉnh 

trang cảnh quan đô thị.

Đạt

Cơ bản trên địa bàn không có tình trạng dán 

quảng cáo, rao vặt lên tường, cây xanh, cột 

điện và các công trình đô thị; 9/9 tổ dân 

phố định kỳ hàng tháng vận động được 

người dân tập trung làm vệ sinh môi 

trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Đạt
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Thực hiện nếp 

sống văn minh đô 

thị

9 Văn hóa
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Đánh giá (đạt, chưa 

đạt)

10.5. 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, thể thao được cấp phép hoạt động; 

không vi phạm pháp luật về tàng trữ, lưu 

hành sản phẩm văn hóa có nội dung độc 

hại.

Đạt

Trên địa bàn có 19 cơ sở kinh doanh dịch 

vụ văn hóa TT, TDTT trên địa bàn: 02 cơ 

sở kinh doanh dịch vụ Internet, 08 cơ sở 

photocopy, 04 cơ sở quảng cáo, 02 cơ sở 

bida. 3 cơ sở tập nhảy và Yoga. Nhìn chung 

các cơ sở kinh doanh đều có giấy phép và 

thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, 

không có cơ sở tàng trữ, lưu hành sản phẩm 

văn hóa có nội dung độc hại.

Đạt

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Hải
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Thực hiện nếp 

sống văn minh đô 

thị










		phuongbacha.tpht@hatinh.gov.vn
	2020-09-25T16:52:50+0700




