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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018, của 

Hội đồng nhân dân thành phố và những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại 

phiên chất vấn, trả lời chất vấn, kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố  

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 

 

Thực hiện Công văn số 1434/UBND-TH, ngày 09 tháng 5 năm 2019, của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ, về việc phân công thực hiện Kế hoạch tổ chức 

kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 -2021, 

Sở VHTTDL thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-

HĐND, ngày 07/12/2018, của Hội đồng nhân dân thành phố, về chất vấn và trả lời 

chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 – 2021, cụ thể nhƣ sau: 

1. Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo, đặc biệt là 

quảng cáo ngoài trời, quảng cáo nơi công cộng, đảm bảo mỹ quan, đúng quy 

định. Đặc biệt là khai thác hiệu quả nguồn thu từ việc cấp phép quảng cáo. 

1.1. Quảng cáo ngoài trời đảm bảo đúng quy định và mỹ quan:  

Đối với bảng quảng cáo tấm lớn, luật quảng cáo quy định, như sau: 

a) Ngành Xây dựng: Cấp phép, quản lý đối với công trình xây dựng 

phƣơng tiện quảng cáo: Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện 

tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên; Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có 

diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây 

dựng tƣơng tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn; Bảng quảng cáo đứng độc lập 

có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên. 

b) Ngành VHTTDL: 

- Tham mƣu ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND, ngày 31/01/2019, về 

việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời 

thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2018 – 2020, nhằm phù hợp với tình hình thực tế và 

các văn bản pháp luật hiện hành. 

- Tiếp nhận, trả lời và quản lý đối với nội dung quảng cáo thể hiện lên 

phƣơng tiện quảng cáo. 

* Công tác kiểm tra, giám sát: 

- Kiểm tra 86 lƣợt cơ sở quảng cáo, vi phạm 03 cơ sở, phạt tiền 17.000.000 

đồng; Nhắc nhở, chấn chỉnh 15 cơ sở; Tháo dỡ 07 cờ trang trí, 05 pano biển hiệu, 
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240 băng rôn tuyên truyền, thƣơng mại có nội dung quảng cáo, treo sai vị trí, bị sút 

xổ làm ảnh hƣởng mỹ quan đô thị. 

- Kiểm tra 03 lƣợt, 05 cơ sở hoạt động kinh doanh viết, đặt biển hiệu quảng 

cáo sai quy định. Qua kiểm tra các cơ sở đã cam kết và khắc phục; Kiểm tra 15 

lƣợt phát tờ rơi, tịch thu 3.200 tờ rơi phát tại các ngã tƣ giao lộ, làm trở ngại giao 

thông, gây mất mỹ quan đô thị. Rà soát, kiểm tra về mỹ quan, an toàn của 65 bảng 

quảng cáo trên tuyến đƣờng dẫn cầu Cần Thơ, địa bàn quận Ninh Kiều và Thốt 

Nốt, qua kiểm tra nhắc nhở, chấn chỉnh. 

* Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

- Phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai văn bản trong lĩnh vực văn hóa, kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng và quảng cáo cho cán bộ quản lý quận, huyện, 

xã, phƣờng, thị trấn; Kết quả: có 150 ngƣời dự (Kế hoạch số 4104/KH-SVHTTDL, 

ngày 12 tháng 10 năm 2018). 

- Phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 281/QĐ-UBND, ngày 

31 tháng 01 năm 2019, của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các văn bản 

pháp luật có liên quan đến hoạt động quảng cáo tại Sở VHTTDL; Kết quả: có 160 

ngƣời dự (Trong đó có 110 ngƣời đại diện các đơn vị, Phòng VHTT quận, huyện, 

xã, phƣờng; 50 ngƣời đại diện doanh nghiệp). 

c) Một số công tác cần tập trung trong thời gian tới: 

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm 

tra, nhằm đánh giá tình hình, mức độ an toàn, mỹ quan đô thị, để có phƣơng hƣớng 

yêu cầu đơn vị chấn chỉnh hoặc tháo dỡ nếu không đảm bảo an toàn, quy chuẩn kỹ 

thuật. 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo đến 

cán bộ, công chức quận, huyện, xã, phƣờng, thị trấn, các tổ chức, cá nhân hoạt 

động trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

- Thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát lại các vị trí quảng cáo thực hiện 

chƣa đúng quy định, tham mƣu xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

1.2. Về khai thác vị trí quảng cáo: (đã có báo cáo riêng) 

a) Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 4818/UBND-

XDĐT, giao Sở VHTTDL rà soát lại tất cả quảng cáo trên địa bàn thành phố; sau 

đó, tổ chức đấu thầu từng địa điểm quảng cáo cụ thể. Sở VHTTDL tổ chức cuộc 

họp với các sở, ngành có liên quan, tham khảo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ. 

 - Kết quả: 

+ Các sở, ngành thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ thống nhất thống nhất việc lựa chọn đơn vị trả giá cao nhất để khai thác 

vị trí quảng cáo là thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu 

giá. 
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+ Ngày 05/3/2019, Sở VHTTDL có Tờ trình số 707/TTr-SVHTTDL trình 

UBND thành phố, về việc ban hành Đề án đấu giá cho thuê vị trí quảng cáo trên 

đất thuộc Nhà nƣớc quản lý theo Đề án quảng cáo của thành phố Cần Thơ.  

+ Tại cuộc họp ngày 08/4/2019, UBND thành phố chƣa thống nhất thông 

qua Đề án đấu giá cho thuê vị trí quảng cáo trên đất thuộc Nhà nƣớc quản lý theo 

Đề án quảng cáo của thành phố Cần Thơ. 

+ Ngày 02/5/2019, Sở VHTTDL tham mƣu UBND thành phố dự thảo công 

văn xin ý kiến Chính phủ về việc hƣớng dẫn quy định về khai thác các vị trí quảng 

cáo ngoài trời trên đất thuộc Nhà nƣớc quản lý. 

+ Ngày 14/5/2019, UBND thành phố có Công văn số 1500/UBND-KT, gửi 

Chính phủ về việc hƣớng dẫn quy định về khai thác các vị trí quảng cáo ngoài trời 

trên đất thuộc Nhà nƣớc quản lý. 

* Tóm lại, thời gian qua mặc dù Sở VHTTDL có nhiều cố gắng trong việc 

thực hiện cho thuê các vị trí quảng cáo ngoài trời trên đất thuộc Nhà nƣớc quản lý; 

Tuy nhiên, do cấp có thẩm quyền chƣa có quy định hƣớng dẫn thực hiện, cho nên 

tiến độ không đáp ứng đƣợc yêu cầu đề ra. 

b) Giải pháp thực hiện trong thời gian tới: Sở sẽ tiếp tục theo dõi, phối 

hợp tham mƣu UBND thành phố trong việc khai thác vị trí quảng cáo theo quy 

định. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động du lịch, trước hết là xây dựng, đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực làm công tác du lịch đảm bảo chất lượng. 

a) Kết quả đạt được: 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã tổ chức 08 lớp tập huấn, bồi dƣỡng chuyên 

môn nghiệp vụ về du lịch. Trong đó, 07 lớp từ ngân sách và 01 lớp từ nguồn XHH. 

Với 300 học viên đƣợc cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. 

b) Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới: Căn cứ Nghị quyết số 03-

NQ/TU, ngày 01/8/2016 của Thành ủy Cần Thơ, về đẩy mạnh phát triển du lịch.  

b.1. Chỉ tiêu: Để đạt chỉ tiêu đến năm 2020 đạt trên 60% nguồn nhân lực đã 

qua đào tạo: Tính đến 6 tháng đầu năm 2019, lao động trong ngành du lịch đã qua 

đào tạo về du lịch đạt 55% (với 3.091 ngƣời/5.621 tổng số lao động trong ngành du 

lịch). Ƣớc tới năm 2020 để đạt đƣợc chỉ tiêu 70% lao động trong ngành du lịch đã 

qua đào tạo nghiệp vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải đào tạo thêm 843 

ngƣời, cụ thể cần tổ chức từ 16 lớp bồi dƣỡng, tập huấn về du lịch (50 ngƣời / lớp). 

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2019 tổ chức 05 lớp và năm 2020 tổ chức 11 lớp. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

trong thời gian tới, nhƣ sau: 

b.2. Nhiệm vụ và giải pháp: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các ngành, các cấp để tạo sự đồng thuận, 

nhất quán về quan điểm “phát triển du lịch là một trong những ngành kinh tế động 
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lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội” và phƣơng châm “ngƣời ngƣời làm du 

lịch, nhà nhà làm du lịch”.  

- Tăng cƣờng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dƣỡng, tuyên truyền nâng cao 

nhận thức du lịch bằng nhiều hình thức cho cộng đồng dân cƣ tham gia vào hoạt 

động du lịch.  

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng phải gắn với bố trí, sử dụng sau đào 

tạo và phải theo chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực du lịch theo từng giai đoạn; 

xây dựng đội ngũ cán bộ tham mƣu có năng lực đề xuất, xây dựng các chính sách 

phù hợp với tình hình phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội của thành phố 

nói chung.  

- Tăng cƣờng đầu tƣ cho đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực du lịch; thu hút 

nguồn kinh phí xã hội hóa phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dƣỡng.  

- Xây dựng chƣơng trình hợp tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng, tập huấn và 

sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với vị trí việc làm và nhu cầu của xã hội. 

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp về xây dựng con người Cần Thơ phát 

triển toàn diện; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, giáo dục đạo đức, lối 

sống, nhân cách, ý thức tôn trọng pháp luật, tinh thần yêu nước, lòng tự hào 

dân tộc. 

3.1. Kết quả thực hiện: 

a. Những mặt làm được: 

- Công tác chỉ đạo, điều hành: Các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố 

đã ban hành các chƣơng trình, kế hoạch công tác, cụ thể nhƣ: Kế hoạch số 

384/KH-CATP-PV11, ngày 22/6/2016; Nghị quyết 15-NQ/ĐUCA, ngày 

09/9/2016; Kế hoạch số 456/KH-SVHTTDL, ngày 09/02/2017; Kế hoạch số 

514/KH-ĐUT, ngày 15/8/2016; Công văn số 721/KTKT, ngày 18/9/2017; Kế 

hoạch số 07/KH-CVL, ngày 16/01/2017, Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 

02/5/2019… 

- Công tác tuyên truyền, cổ động: Phối hợp tuyên truyền trên Báo Cần Thơ 

với số lƣợng 15.120, phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình thực hiện 4 chƣơng 

trình chuyên mục văn hóa trên sóng phát thanh truyền hình thành phố.  Biên tập phát 

hành 2.400 Bản tin Đời sống văn hóa, 15.000 tờ gấp, 1.800 tài liệu, 55 băng rôn 

ngang và 300 băng rôn dọc…: nội dung tuyên truyền về Phong trào 

“TDĐKXDĐSVH”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng con ngƣời Cần 

Thơ theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17/02/2005. Phối hợp với Trung tâm 

Văn hóa thành phố hoàn chỉnh nội dung, kịch bản, lời dẫn tuyên truyền lƣu động năm 

2019, về xây dựng NSVH - VMĐT và xây dựng ngƣời Cần Thơ. 

b. Những hạn chế, khó khăn: 
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- Một số đơn vị, địa phƣơng chƣa xác định nội dung công việc cụ thể để xây 

dựng nên các tiêu chuẩn ngƣời Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW 

còn lúng túng, do chƣa có tiền lệ để học tập kinh nghiệm. 

- Vẫn còn một số ít học sinh, sinh viên chƣa thực sự có nhận thức đúng đắn 

về vai trò trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình, nhà trƣờng và xã hội, 

về ý thức về bảo vệ môi trƣờng, giữ gìn v  đ p cảnh quan. 

3.2. Một số công tác cần tập trung trong thời gian tới: 

- Tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển con ngƣời Cần Thơ đáp 

ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 

2030”, gắn với tiếp tục thực hiện nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con ngƣời 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nƣớc”.  

- Tổ chức triển khai Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 

14-NQ/TU, ngày 02/5/2019, của Thành ủy, về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng 

đối với nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ với phát triển 

kinh tế và đô thị.  

- Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nội dung, 

tiêu chuẩn xây dựng ngƣời Cần Thơ.  

- Điều chỉnh, bổ sung các nội dung tiêu chuẩn ngƣời Cần Thơ vào danh hiệu 

“Ngƣời tốt, việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Xã văn hóa nông thôn mới”, “Phƣờng, 

thị trấn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

- Đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ngƣời Cần Thơ.  

4. Xây dựng cơ chế để huy động toàn xã hội tham gia xây dựng văn hóa, 

quan tâm yếu tố gia đình, giáo dục, tăng cường đầu tư cho xây dựng các thiết 

chế văn hóa, nhất là ở cơ sở. 

4.1. Cơ chế huy động toàn xã hội tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”:  

a. Kết quả đạt được: 

- Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 

công tác gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã huy động lực lƣợng toàn xã 

hội và thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó đã góp phần nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức 

cộng đồng, sự gắn kết giữa các gia đình...  

- Hiện nay, toàn thành phố có 69.190 gƣơng ngƣời tốt việc tốt; 259.467 hộ 

đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” (đạt tỷ lệ 95,75% trên tổng số hộ đăng ký); 628/630 

ấp, khu vực văn hóa và 79/85 xã, phƣờng, thị trấn đƣợc công nhận danh hiệu, trong 

đó có 28 phƣờng, thị trấn đạt danh hiệu “Phƣờng, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô 

thị” và 30 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.  

b. Một số công tác cần tập trung trong thời gian tới: 
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- Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

thông qua việc xây dựng kế hoạch hoạt động, đề ra mục tiêu cụ thể vận động nhân 

dân tích cực tham gia hƣởng ứng thực hiện.  

- Tăng cƣờng phối hợp công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các 

tầng lớp nhân dân việc thực hiện phong trào, xây dựng nếp sống văn hóa - văn 

minh đô thị và xây dựng ngƣời Cần Thơ. 

- Chỉ đạo nâng chất hoạt động các mô hình văn hóa từ thành phố đến quận, 

huyện, xã, phƣờng, thị trấn; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tổng kết rút 

kinh nghiệm; phổ biến nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.  

4.2. Cơ chế huy động toàn xã hội tăng cường các thiết chế văn hóa: 

a. Chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành 

phố trong thời gian qua: 

Các văn bản chỉ đạo, điều hành: Nghị quyết số 33/NQ-TW, Ban Chấp hành 

Trung ƣơng khóa XI (2014); Chƣơng trình số 52-CTr/TU, ngày 15/8/2014; Kế 

hoạch số 01/KH-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2015; Nghị quyết số 14-NQ/TU, 

ngày 26/9/2013; Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND, ngày 12/12/2013; Kế hoạch 

số 55/KH-UBND, ngày 30/5/2014. 

b. Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở: 

*  u điểm: 

- Cấp ủy, chính quyền địa phƣơng có sự quan tâm chỉ đạo, triển khai thực 

hiện việc đầu tƣ xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

Nhất là việc đầu tƣ xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Nhà Văn 

hóa ấp, khu vực, Trung tâm VH-TT xã, phƣờng, thị trấn. Ngoài kinh phí đƣợc cấp 

đầu năm, UBND xã, phƣờng, thị trấn cũng quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí theo 

từng thời điểm để mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất,trang thiết bị bị hƣ hỏng, 

xuống cấp cho các thiết chế văn hóa. 

- Thành phố phân bổ ngân sách hỗ trợ các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể 

dục - thể thao hàng năm 50 triệu đồng/xã, phƣờng, thị trấn đƣợc công nhận danh 

hiệu văn hóa, văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị đã giúp phần nào giảm bớt 

gánh nặng ngân sách của địa phƣơng. 

* Những khó khăn, hạn chế: 

- Nguồn vốn ngân sách các địa phƣơng hiện nay còn hạn chế nên đầu tƣ xây 

dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chƣa đƣợc kịp thời. 

- Công tác quản lý, khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở 

một vài địa phƣơng chƣa đƣợc quan tâm đúng mức; còn tình trạng sử dụng chƣa 

đúng mục đích hoặc chƣa khai thác đầy đủ công năng theo thiết kế. 

c. Một số công tác cần tập trung trong thời gian tới: 
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- Nâng cấp những cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa đã hƣ hỏng, xuống cấp; 

đổi mới phƣơng thức hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, gắn với nhu 

cầu thực tiễn ngƣời dân. 

- Tăng cƣờng xã hội hóa nguồn kinh phí tổ chức và hoạt động hệ thống thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở, nhất là Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp; đào tạo, bồi 

dƣỡng, tập huấn cho đội ngũ quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động hệ thống thiết 

chế văn hóa cơ sở phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

5. Thực hiện tốt Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới và đô thị văn minh. 

5.1. Kết quả đạt được: 

a. Kết quả: 

- “Ấp, khu vực văn hóa”: Tổng số ấp, khu vực đạt chuẩn văn hóa toàn thành 

phố là 628/630 ấp, khu vực (tỷ lệ 99,68%).  

- “Phƣờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới”: 6 tháng đầu năm 2019 đã tiến hành khảo sát, kiểm tra hƣớng dẫn và 

chấp thuận công nhận 13 đơn vị (đạt 61,90% chỉ tiêu đƣợc giao) nâng tổng số xã, 

phƣờng, thị trấn đạt chuẩn lên 79/85 đơn vị (trong đó có 28 phƣờng, thị trấn văn 

minh đô thị, 30 xã văn hóa nông thôn mới, 21 xã, phƣờng, thị trấn đạt chuẩn văn 

hóa). 

b. Nhận xét, đánh giá: 

* Mặt được 

- Ban Chỉ đạo thành phố, quận, huyện và xã, phƣờng, thị trấn đều đƣợc thành 

lập và kiện toàn kịp thời, phát huy tốt vai trò trách nhiệm; Nhiều quận, huyện, đã 

chọn mô hình, điểm, chỉ đạo để tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Các 

hoạt động hƣớng về cơ sở nhƣ: tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan các mô hình văn 

hóa, các giải thể thao quần chúng, triển lãm sách… đã đƣợc tổ chức thƣờng xuyên 

qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong Nhân dân, tạo sự 

chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, sự gắn kết giữa các gia đình tại địa 

phƣơng. 

- Tiêu chí, tiêu chuẩn của các danh hiệu trong phong trào đƣợc quan tâm, 

nâng chất về chiều sâu, phù hợp với từng điều kiện thực tế địa phƣơng, đặc biệt là 

sự đồng thuận hƣởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân từ đó góp phần 

quan trọng trong việc thay đổi diện mạo cả nông thôn và đô thị theo hƣớng tích 

cực, tạo nên động lực cho Nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển 

kinh tế; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội… 

* Mặt hạn chế 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp chƣa đồng đều, một số thành viên Ban 

Chỉ đạo các cấp chƣa tham gia hoặc ít tham gia các cuộc khảo sát, kiểm tra phong 
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trào theo kế hoạch… chƣa phát huy hết trách nhiệm đối với lĩnh vực đƣợc phân 

công phụ trách. 

- Một số tiêu chí nhƣ: Trật tự kỷ cƣơng đô thị, vệ sinh môi trƣờng, mỹ quan 

đô thị.. đặc biệt là tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đƣờng, vĩa h , cơi nới, làm 

mái che, biển hiệu, biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị vẫn còn diễn ra.  

- Trung tâm văn hóa - Thể thao cấp xã từng lúc, từng nơi còn hạn chế chƣa 

phát huy hết hiệu quả hoạt động, chƣa tạo đƣợc nguồn thu từ việc tổ chức các dịch 

vụ, xã hội hóa kinh phí để hoạt động mà chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nƣớc là 

chủ yếu. 

5.2. Một số công tác cần tập trung trong thời gian tới: 

- Tăng cƣờng phối hợp công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng thông qua 

hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bằng nhiều hình thức; đƣa nội dung 

thực hiện nếp sống văn minh đô thị vào quy ƣớc của ấp, khu vực để sinh hoạt sâu 

rộng trong Nhân dân tạo sự tác động để thay đổi dần nhận thức, hành vi của ngƣời 

dân. 

- Nâng cao chất lƣợng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; ấp, khu vực 

văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; “Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới; “Phƣờng, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” gắn kết và phát huy 

vai trò của phong trào “TDĐKXDĐSVH” với xây dựng nông thôn mới; xây dựng 

nếp sống văn minh đô thị. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 

07/12/2018, của Hội đồng nhân dân thành phố, về chất vấn và trả lời chất vấn tại 

kỳ họp thứ 10, của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, 

của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố./. 
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