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  Căn cứ Kế hoạch số 719/KH- UBND-VHTT ngày 05/02/2016 của UBND 

thành phố Nha Trang về Triển khai xây dựng “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới”, “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố; 

          Căn cứ Công văn số 7302/UBND-VP ngày 18/10/2018 của UBND thành phố 

về việc kết thực hiện các tiêu chí xây dựng dựng “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới”, “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2018, 

  Để có cơ sở tham mưu UBND thành phố đánh giá tình hình Triển khai xây 

dựng “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “ Phường đạt chuẩn văn minh đô 

thị” trên địa bàn thành phố năm 2019, 

  Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, phường tiến hành đánh 

giá kết quả triển khai xây dựng “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “ Phường 

đạt chuẩn văn minh đô thị” của địa phương mình từ khi phát động xây dựng đến 

năm 2019. 

  Nội dung báo cáo như sau: 

1.  Tình hình triển khai xây dựng “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” đối 

với xã và “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” đối với phường. 

a) Công tác chỉ đạo ( Ban hành văn bản chỉ đạo, văn bản phân công thực 

hiện, dẫn chứng cụ thể, họp Ban Chỉ đạo bao nhiêu lần) 

b) Công tác thông tin, tuyên truyền: Dẫn chứng hình thức tuyên truyền cụ 

thể, số liệu chứng minh) 

2.  Kết quả thực hiện: 

a) 05 tiêu chuẩn ( 21 tiêu chí) Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đối với 

xã. 

b)  04 tiêu chuẩn ( 26 tiêu chí) Phường đạt chuẩn văn minh đô thị đối với 

phường 

3.  Đánh giá chung: 

a) Ưu điểm: 

V/v thực hiện báo cáo kết quả triển khai, thực 

hiện xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới – Phường đạt chuẩn văn minh đô thị 

“ 2019 
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b) Hạn chế; 

4.  Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

Báo cáo gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trước ngày 

10/3/2020. 

Mong Lãnh đạo UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội 

phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cơ sở xã, phường rà soát, đánh giá, báo cáo kết 

quả về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đúng thời gian quy định. Sau ngày 

16-5/3/2020, thành phố sẽ thành lập Đoàn kiểm tra từng xã, phường./. 

 
 

Nơi nhận :                                                                        TRƯỞNG PHÒNG  
- Như trên (VBĐT); 

- Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Trưởng BCĐ (b/c);             
- Trưởng Phòng; 

- Lưu:VT, Chi.  

 

                               

                                                                                          Đinh Văn Cường  
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