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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO 

TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT  

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA-  

ĐÔ THỊ VĂN MINH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     6500    /BC-BCĐ Nha Trang, ngày   27   tháng  8   năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng 

“Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang 

 

Ngày 31/3/2016, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang đã ký ban hành 

Quyết định số 1555/QĐ-UBND ban hành Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - 

Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang. Qua 05 năm triển khai thực hiện 

Đề án đã đạt được những kết quả như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo: 

Trong 05 năm qua, UBND thành phố đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo các 

phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường triển khai thực hiện 

hiệu quả Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” của thành 

phố Nha Trang (Phụ lục kèm theo Báo cáo này). 

2. Thành lập Ban Chỉ đạo thành phố và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 

cấp xã, phường: 

- Ngày 15/6/2016, Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành Quyết định 

số 3347/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án xây 

dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” của thành phố; ngày 04/8/2016, 

Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành Quyết định số 3370/QĐ-UBND về 

việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 

xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” của thành phố. 

- Chỉ đạo các xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng “Đô thị 

văn minh - Công dân thân thiện” của cơ sở, trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo 

thực hiện “Quy chế nếp sống văn minh đô thị”; xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án; tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo triển 

khai thực hiện Đề án. Đến nay, có 27/27 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo 

triển khai thực hiện Đề án.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Đề án: 

- Thành phố đã tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án xây dựng “Đô thị văn 

minh - Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang cho gần 1.100 người bao 

gồm các đối tượng: lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, lãnh đạo 

các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến xã, phường và UBND các xã, 

phường, thôn, tổ dân phố; các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh lưu trú du 
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lịch; kinh doanh lữ hành; cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên biển, 

các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận chuyển khách trên Vịnh Nha Trang. 

- Các phòng, ban, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Thường 

trực Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động bằng xe và trên Đài truyền 

thanh xã, phường về Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” 

của thành phố Nha Trang và Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du 

lịch. Kết quả: 

+ Thực hiện được 318m
2
 pano, 632 câu băng-rôn các loại, 20 buổi tuyên 

truyền bằng xe lưu động tại các điểm tập trung đông khách du lịch, đông dân cư 

và 50 tấm bảng hộp đèn tuyên truyền (5mx1.5m) tại các tuyến đường Phạm Văn 

Đồng, Xóm Cồn, Yersin, Thái Nguyên và Lê Thánh Tôn, 116 lượt trên đài 

truyền thanh cơ sở; xây dựng và đưa 625 tin, 48 bài viết, cộng tác đưa 45 tin 

truyền hình, 50 tin đăng trên cổng thông tin điện tử thành phố phản ánh việc 

triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” 

trên địa bàn thành phố. 

+ Tổ chức Liên hoan tuyên truyền văn hóa lưu động thành phố năm 2018 

về chủ đề “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” với sự tham gia của 14 đội 

tuyên truyền đến từ 25 xã, phường trên địa bàn thành phố (Vĩnh Hải, Vĩnh 

Trung không tham gia). Ban Tổ chức đã trao 10 giải C, 04 giải B và 02 giải A 

cho các phần thi; 01 giải cho cổ động viên ấn tượng nhất (Phước Hải) và các 

giải toàn đoàn: 04 giải khuyến khích (Lộc Thọ - Phước Tân, Phương Sơn - Ngọc 

Hiệp, Vĩnh Thọ - Vĩnh Lương, Vĩnh Hòa - Xương Huân); 08 giải C (Vạn Thạnh 

- Tân Lập, Phước Đồng, Phước Long - Vĩnh Trường, Phước Hải, Vĩnh Ngọc - 

Vĩnh Thạnh, Vạn Thắng - Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương - Vĩnh Thái, Phương Sài - 

Phước Tiến); 01 giải B (Vĩnh Phước) và 01 giải A (Vĩnh Nguyên - Phước Hòa). 

- Ngoài ra, thành phố đã in 2.000 quyển bộ quy tắc ứng xử trong hoạt 

động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang chuyển phát đến các cơ quan, 

phòng, ban thành phố, UBND các xã, phường và 600 cơ sở lưu trú du lịch, đồng 

thời đã phối hợp với Sở Du lịch phổ biến bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du 

lịch trên địa bàn thành phố cho 70 doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố. 

Năm 2019, triển khai tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch do Sở Du 

lịch biên soạn bằng tờ rời cho 459 cán bộ chủ chốt xã, phường, 3.200 hộ gia 

đình và 806 cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn thành phố (4.465 bộ). 

- Các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho 1.427 cán bộ, 

công chức, các ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận các 

thôn, tổ dân phố về Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” 

của thành phố Nha Trang; Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa 

bàn thành phố và các tiêu chí mô hình “Thôn, Tổ dân phố không rác”. Trong đó 

có 04/27 xã, phường như Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Vạn Thạnh và Phương Sài 

đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tiêu chí xây dựng “Tổ dân phố không 

rác” và tổ chức cho hơn 8.700 hộ dân thực hiện ký cam kết thực hiện các tiêu 

chí xây dựng “Tổ dân phố không rác” của tất cả các tổ dân phố trên địa bàn. 
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2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đô thị văn minh: 

2.1. Xây dựng thành phố Nha Trang thực sự là đô thị “xanh - sạch - 

đẹp - văn minh - an toàn - thân thiện”; thành phố “không có người xin ăn, 

không có người đeo bám, chèo kéo khách du lịch” 

Thành phố đã ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 

về ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố 

và Công văn số 3604/UBND-VHTT ngày 19/7/2016 về việc tổ chức phát động 

xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “Phường đạt chuẩn văn 

minh đô thị” trên địa bàn thành phố.  

Trong 02 năm phát động và xây dựng, đến cuối năm 2019, thành phố đã 

tổ chức kiểm tra và công nhận  04/07 “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; và 

08/19 “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. 

Ngoài ra, thành phố đã lồng ghép việc triển khai phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Quy chế thực hiện nếp 

sống văn minh đô thị để mang lại hiệu quả thiết thực; đề ra các biện pháp chỉ 

đạo cụ thể để xây dựng các thôn, tổ dân phố văn hóa khi được công nhận danh 

hiệu phải đảm bảo thực hiện tốt Quy chế nếp sống văn minh đô thị; trong đó chú 

trọng về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị. Đến nay, có 70.251 

hộ dân và 8.023 hộ kinh doanh trên đia bàn thành phố đã ký cam kết thực hiện 

Quy chế. Hằng năm, các xã, phường đều tổ chức ra quân lập lại trật tự mỹ quan 

đô thị, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự giao thông, quảng cáo, 

biển hiệu, tổ chức tẩy xóa quảng cáo rao vặt trên các bức tường nhà dân, hẻm 

phố và trụ điện, xử lý các điểm đổ rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm 

môi trường. Qua đó, từng bước chấn chỉnh được tình hình trật tự đô thị và mỹ 

quan đô thị trên địa bàn thành phố. Một số tuyến đường chính, tụ điểm phức tạp 

về buôn bán kinh doanh lấn chiếm hè phố, lòng đường được chỉ đạo thực hiện 

giải quyết dứt điểm, từng bước bảo đảm mỹ quan đô thị trên một số tuyến đường 

trung tâm thành phố. 

- Trong 5 năm qua, thành phố đã xây dựng các Kế hoạch thực hiện hoạt 

động ngành du lịch trên địa bàn thành phố năm 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 

2020; 04 Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch năm 2016 -2017 - 

2018 - 2019; 05 Kế hoạch kiểm tra khách tàu biển cập cảng Nha Trang và kiểm 

tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong, chèo kéo khách tại các điểm tham 

quan du lịch năm 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020. Để đảm bảo môi trường 

kinh doanh du lịch được lành mạnh và tuân thủ quy định của pháp luật, thành 

phố đã chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin thành phố phối hợp 

với UBND các xã, phường thực hiện kiểm tra được 443 lượt cơ sở kinh doanh 

dịch vụ du lịch trên địa bàn, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 16 cơ sở với 

tổng số tiền là 219,5 triệu đồng; chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử 

lý các đối tượng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch đã tổ 

chức kiểm tra được 154 lượt tại các điểm tham quan du lịch, đảm bảo an toàn 

cho du khách lên bờ tham quan thành phố. 

Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai có hiệu quả Đề án thực hiện không 

có người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020, Phòng 
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Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã chỉ đạo Đội công tác 524 tổ 

chức trực 24/24 giờ đảm bảo công tác tiếp nhận và xử lý thông tin về người lang 

thang, xin ăn để kịp thời triển khai nhiệm vụ. Kết quả từ năm 2016 đến tháng 

7/2020, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường liên quan tập 

trung 569 lượt đối tượng lang thang, xin ăn chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã 

hội tỉnh theo quy định. Thời gian gần đây, các đối tượng xin ăn đã hạn chế tập 

trung tại các điểm du lịch lớn như Chùa Long Sơn, Tháp Bà, bến cảng Cầu Đá, 

Chợ Đầm, Chợ Xóm Mới; thay vào đó, chuyển sang hoạt động tại các địa điểm 

khác như quán cà phê, cây xăng, chợ nhỏ. Phần lớn các đối tượng là người ở địa 

phương khác đến. Người xin ăn không còn công khai như trước đây mà họ 

thường kết hợp với việc buôn bán hàng rong, bán vé số... 

Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch đến thanh quan thành phố, thành 

phố cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đảm bảo trật tự an toàn xã 

hội cho các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015 và 

định hướng đến năm 2020, Công an thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện 

hiệu quả nhiều nội dung, biện pháp quan trọng góp phần đảm bảo an ninh chính 

trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trên lĩnh vực đấu tranh phòng 

chống tội phạm, công an thành phố đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát 

hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tội 

phạm, tệ nạn xã hội lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện các hành vi vi phạm 

pháp luật. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng, chống tội 

phạm trộm cắp, cướp giật, ngăn chặn có hiệu quả với hành vi xâm phạm tài sản 

của người dân và khách du lịch. Kết quả, đã tiếp nhận và thụ lý 204 vụ việc liên 

quan đến du lịch, điều tra và làm rõ các vụ việc hình sự có yếu tố người ngoài 

(đối tượng xâm hại là người nước ngoài) và hàng trăm vụ trộm cắp, cướp giật tài 

sản của người dân và khách du lịch trong nước, kịp thời thu hồi tài sản, trả cho 

người bị hại. 

Đã xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy phục vụ việc điều hành chỉ huy 

và tiếp nhận, xử lý tin báo có liên quan đến an ninh trật tự và lắp đặt, đưa vào sử 

dụng 34 camera quan sát chuyên dụng tại các điểm du lịch và các tuyến đường 

trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Ngoài ra, triển khai hệ thống camera 

giám sát giao thông thành phố Nha Trang với 30 camera trong thực hiện mô 

hình “Camera giám sát an ninh trật tự theo hướng xã hội hóa” tại các phường, 

xã. Từ khi đi vào hoạt động, hệ thống “Camera giám sát an ninh trật tự trên địa 

bàn thành phố” đã mang lại những kết quả tích cực, hỗ trợ hiệu quả trong việc 

phát hiện, ngăn chặn và giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ trộm cắp, cướp 

giật tài sản, cố ý gây thương tích, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự,…và 

các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tính đến tháng 5/2020, hệ thống camera 

giám sát trên địa bàn đã phát hiện trên 52 vụ việc (trong đó có 34 vụ trộm cắp tài 

sản, 15 vụ cướp giật tài sản, 01 vụ chống người thi hành công vụ, 02 vụ rải 

truyền đơn…), nhắc nhở nhiều trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng 

đường… Ngoài ra, cung cấp nhiều hình ảnh tư liệu phục vụ công tác điều tra, xử 

lý tội phạm cũng như cập nhật tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao 

thông tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm để chỉ đạo giải quyết kịp thời. 
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Triển khai đồng bộ các giải pháp phân luồng, giảm thiểu tình trạng kẹt xe 

và ùn tắc giao thông tại tuyến đường, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn. 

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý kiên quyết đối với các hành vi 

vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, qua tuần tra, từ tháng 01/2015 

đến tháng 6/2020 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 58.872 trường 

hợp với tổng số tiền phạt là 34.521.247.000 đồng. 

Công tác quản lý người nước ngoài cũng được thành phố quan tâm chỉ 

đạo. Đến nay, đã có hơn 2.000 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành 

phố đăng ký tài khoản khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng 

Internet, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sơ lưu trú, doanh nghiệp và người 

nước ngoài và đã thành lập Tổ công tác liên ngành của thành phố thực hiện các 

kế hoạch về kiểm tra người nước ngoài lợi dụng du lịch để cư trú, lao động, kinh 

doanh trái phép trên địa bàn thành phố và kiểm tra các cơ sở kinh doanh có yếu 

tố người nước ngoài, người nước ngoài lưu trú tại các hộ dân cho thuê.  

Kết quả, đã kiểm tra 62 cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch 

nước ngoài, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 4.554.350.000 đồng; 

kiểm tra hơn 120 lượt xe vận chuyển khách du lịch nước ngoài, xử phạt vi phạm 

hành chính với tổng số tiền là 855.500.000 đồng; kiểm tra 113 cơ sở kinh doanh 

lưu trú cho người nước ngoài thuê, xử phạt vi phạm hành chính 47 cơ sở với 

tổng số tiền là 136.250.000 đồng. 

Qua công tác kiểm tra lưu trú người nước ngoài đã phát hiện, xử lý 09 vụ 

việc, 166 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, 14 người quốc tịch Hàn 

Quốc có hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao như: sử 

dụng Internet giới thiệu và lôi kéo người Trung Quốc sử dụng dịch vụ cho vay 

tiền mua cổ phiếu; hướng dẫn người nước ngoài tham gia các trò chơi có 

thưởng, đánh bạc. Qua đó, đã xử phạt vi phạm hành chính, rút ngắn thị thực và 

trục xuất các đối tượng vi phạm. Ngoài ra, đã triệt phá 02 tụ điểm hoạt động mại 

dâm và móc túi liên quan đến người nước ngoài. 

Công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch tuyến công viên biển được 

thành phố triển khai thường xuyên nhất là công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật 

tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên 

tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng; xây dựng Kế hoạch 

lập các điểm tiếp nhận thông tin, hướng dẫn Nhân dân, du khách qua đường 

Trần Phú an toàn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ thân thiện đối với 

khách du lịch. 

- Bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, phòng chống trộm cắp, cướp giật 

tài sản của người dân, du khách khi tắm biển trên công viên bờ biển đường Trần 

Phú - Phạm Văn Đồng; nhắc nhở, xử lý các trường hợp buôn bán hàng rong, tổ 

chức ăn uống, hát karaoke,…nhất là thời điểm từ 22 giờ đến 06 giờ sáng. Kịp 

thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi 

trường, tệ nạn xã hội: Ma túy, đánh bạc, chèo kéo du khách lợi dụng sơ hở trộm 

cắp, cướp giật, trấn lột... 
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- Kết quả: đã lập biên bản 11.740 trường hợp vi phạm và tham mưu 

UBND thành phố xử phạt với số tiền 2.051.645.000 đồng. Qua tuần tra, đã nhắc 

nhở 2.187 trường hợp đưa xe vào công viên; 2.946 trường hợp phương tiện giao 

thông đậu dưới lòng, lề đường trên tuyến đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng; 

6.539 trường hợp tổ chức ăn uống; tạm giữ 36 loa sử dụng để hát karaoke trên 

công viên, dưới bãi biển. Hỗ trợ lực lượng công an, người dân bắt giữ 16 vụ 

trộm cắp, cướp giật trên tuyến công viên bờ biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng. 

Xử lý 01 trường hợp doanh nghiệp sử dụng công trình công cộng không đúng 

mục đích, 01 vụ xả nước thải ra đường. Lập biên bản 17 doanh nghiệp, 02 nhà 

vệ sinh, 02 bãi trông giữ xe hoạt động sai với hợp đồng đã ký kết và hoạt động 

trái phép; yêu cầu 01 trường hợp thu vượt quá quy định trả lại tiền du khách. 

2.2. Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, xây dựng 

không gian, cảnh quan văn minh hiện đại như: điện, nước, thoát nước, xử 

lý chất thải, thông tin liên lạc, trường học, hệ thống chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, hệ thống vui chơi, giải trí, bãi giữ xe công cộng,… 

a) Kết quả triển khai Đề án Tổ chức và phát triển giao thông đường bộ 

thành phố Nha Trang đến năm 2015, định hướng đến năm 2025: 

Thành phố đã tổ chức phân luồng giao thông một chiều đối với tất cả các 

phương tiện giao thông đường bộ tại 08 tuyến đường gồm: Hùng Vương, 

Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải, Biệt Thự, Ngô Gia Tự, Nguyễn Trãi, 

Phan Chu Trinh, Hoàng Văn Thụ; tổ chức hạn chế phương tiện, cấm quay đầu 

xe tại đường Trần Phú, khu vực Tháp Bà, khu vực trước Cảng Nha Trang từ 

ngày 01/9/2016; tổ chức phân luồng giao thông đối với phương tiện ô tô khách 

từ 16 chỗ trở lên tại khu vực từ số 86 đường Trần Phú đến đường Hoàng Diệu 

bắt đầu từ ngày 19/9/2016; tổ chức phân luồng giao thông tại một số tuyến 

đường, khu vực thường xuyên bị ùn tắc giao thông như nút giao ngã 6, ngã 7, 

đường Lý Thánh Tôn, đường Trần Hưng Đạo; cấm các phương tiện ô tô có tải 

trọng chuyên chở lớn hơn 1,5 tấn vào thành phố... 

Trong năm 2018, UBND thành phố đã phê duyệt Phương án tổ chức giao 

thông trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; trong 

đó triển khai các phương án tổ chức giao thông một chiều tại 07 cặp đường gồm: 

cặp đường Hồng Bàng -Bạch Đằng, cặp đường Huỳnh Thúc Kháng - Võ Trứ, 

cặp đường Mạc Đĩnh Chi - Trần Bình Trọng... và phương án tổ chức cấm ô tô 

khách trên 29 chỗ kết hợp với phân luồng hướng đi trên đường Trần Phú và các 

tuyến đường trọng điểm trên địa bàn; quy định cấm dừng, đỗ xe ô tô trên các 

tuyến đường đô thị... 

Đến nay, thành phố đã hoàn thành giai đoạn 1 của phương án tổ chức giao 

thông. Việc tổ chức phân luồng giao thông giai đoạn 2 đang tiếp tục triển khai 

thực hiện; cụ thể quy định cấm đối với các phương tiện ô tô khách trên 29 chỗ 

lưu thông vào trung tâm thành phố vào các khung giờ cao điểm; cấm dừng, cấm 

đỗ đối với tất cả các phương tiện ô tô tải và ô tô trên 07 chỗ tại các tuyến đường 

Sinh Trung, Lý Quốc Sư... 
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Đã triển khai đầu tư 06 nút giao thông có nguy cơ ùn tắc giao thông và trở 

thành điểm nguy hiểm; đến nay, đã thực hiện cải tạo và đưa vào sử dụng gồm 

các nút giao thông: Phương Sài - Thống Nhất; 2/4 - Nguyễn Khuyến; Tô Hiệu - 

Võ Thị Sáu; 2/4 - Tháp Bà; Trần Phú - Hoàng Diệu; Nguyễn Khuyến - Củ Chi. 

b) Kết quả triển khai Đề án xã hội hóa thu gom, vận chuyển rác thải trên 

địa bàn, tiến tới đấu thầu nâng cao chất lượng dịch vụ, chỉnh trang đô thị: 

Năm 2013, UBND thành phố đã triển khai Đề án thu gom rác tự quản các 

tuyến hẻm trên địa bàn (Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 26/7/2013). Mô 

hình thu gom rác tự quản được UBND thành phố phê duyệt năm 2014 với mục 

đích huy động sự tham gia của cộng đồng vào vấn đề bảo vệ và phát triển môi 

trường, giảm gánh nặng ngân sách, xây dựng cộng đồng dân cư tự lực với cách 

thức chủ động về tài chính, cân đối thu chi trong các dịch vụ công ích. Sau khi 

thực hiện phương án thu gom rác tự quản, đến nay có 12 xã, phường đã tham gia 

và thành lập 88 thôn, tổ dân phố tổ chức thu gom rác tự quản. 

Từ năm 2018, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ ngày 

23/7/2015 của Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 

2015-2020, giao chỉ tiêu thu gom rác thải trên các tuyến đường Nguyễn Thiện 

Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thánh Tôn, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, 

Hoàng Hoa Thám, Lý Tự Trọng, Đinh Tiên Hoàng, Tuệ Tĩnh, Trần Quang Khải, 

Biệt Thự, Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố đã lắp đặt 47 thùng rác tại 

các vị trí ngã giao, khu tập trung nhà hàng, khách sạn; đặt hàng Công ty cổ phần 

Môi trường đô thị Nha Trang thu gom, vệ sinh thùng rác 02 ngày/lần. 

c) Kết quả triển khai công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: 

Trong 05 năm qua, UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo 

thực hiện, giải quyết xử lý các vấn đề liên quan trong hoạt động xây dựng, quản 

lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị; thẩm định và kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn thành công trình; quản lý các dự án do Phòng Quản lý đô thị 

làm chủ đầu tư; thực hiện các chương trình, đề án do Thành ủy - UBND thành 

phố giao. Thành phố đã thực hiện duy tu, sửa chữa đường giao thông với 39 

công trình, tổng mức vốn đầu tư là 44,87 tỷ đồng, khắc phục những hư hỏng của 

hệ thống đèn tín hiệu giao thông để bảo đảm trật tự an toàn giao thông giải quyết 

và khắc phục vấn đề ngập úng tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. 

d) Kết quả triển khai Kế hoạch chống ùn tắc trước cổng trường học 

vào giờ tan học: 

Đã triển khai thực hiện phương án chống ùn tắc giao thông trước các cổng 

trường vào giờ tan học trên địa bàn thành phố tại 22 trường học là: Mầm non 

Hương Sen, 3 tháng 2, 20 tháng 10, 8 tháng 3; Tiểu học Tân Lập 1, Tiểu học 

Tân Lập 2, Tiểu học Xương Huân 1, Tiểu học Vĩnh Nguyên 1, Tiểu học Phước 

Tiến, Tiểu học Lộc Thọ, Tiểu học Phương Sài; THCS Âu Cơ, THCS Nguyễn 

Hiền, THCS Thái Nguyên, THCS Võ Văn Ký, THCS Trần Quốc Toản; THPT 

Nguyễn Văn Trỗi, THPTDL Nguyễn Thiện Thuật, THPT Lý Tự Trọng... 
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2.3. Đầu tư trang thiết bị nhằm đảm bảo việc thực hiện nếp sống văn 

hóa, văn minh đô thị như: hệ thống thùng rác, nhà vệ sinh, đèn chiếu 

sáng,…ở những nơi công cộng 

- Thành phố đã đầu tư “Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng đường Trần Phú” 

(đoạn từ Ana Mandara đến sân bóng Thanh niên) từ nguồn vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản với tổng vốn theo kế hoạch là 02 tỷ đồng và tổ chức Trang trí điện chiếu 

sáng các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Trần Phú, Yersin, Nguyễn Thị Minh Khai, 

Thái Nguyên; trang trí tiểu cảnh dọc đường Trần Phú; tiểu cảnh 44 Trần Phú với 

tổng mức đầu tư 5,595 tỷ đồng. 

- Từ năm 2018, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đặt nhiều thùng rác 03 ngăn 

tại khu du lịch Bảo tồn biển Hòn Mun và phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh 

tại khu du lịch này thực hiện xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh làm phân bón trồng 

cây xanh trên đảo. 

2.4. Chấn chỉnh trật tự kỷ cương đô thị, không có tình trạng lấn 

chiếm hè phố buôn bán, đặt biển hiệu, quảng cáo sai quy định ảnh hưởng 

đến mỹ quan đô thị. Sắp xếp lại trật tự hè phố đảm bảo thông thoáng và 

xây dựng các tuyến đường cho người đi bộ 

a) Kết quả triển khai Đề án thí điểm thành lập Tổ công tác liên phường và 

trang bị xe chuyên dụng phục vụ công tác trật tự đô thị trên địa bàn thành phố: 

Trong những năm qua, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan 

đô thị trên địa bàn, thành phố đã xây dựng “Đề án thí điểm thành lập Tổ công 

tác liên phường và trang bị xe chuyên dùng phục vụ công tác trật tự đô thị trên 

địa bàn thành phố”; thành lập 07 Tổ công tác liên phường gồm Tổ số 01:             

Tổ công tác liên phường Phương Sài, Ngọc Hiệp, Phước Tân, Phương Sơn;            

Tổ số 02: Tổ công tác liên phường Vạn Thạnh, Xương Huân, Vạn Thắng;              

Tổ số 03: Tổ công tác liên phường Phước Tiến, Tân Lập, Phước Hòa, Phước 

Hải; Tổ số 04: Tổ công tác liên phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước; Tổ số 05:          

Tổ công tác liên phường Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa; Tổ số 06: Tổ công tác liên 

phường Phước Long, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường; Tổ số 07: Tổ công tác 

phường Lộc Thọ; đồng thời trang bị cho mỗi Tổ công tác 01 xe ô tô chuyên 

dùng và hỗ trợ 02 cán bộ phòng Quản lý đô thị thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm 

về trật tự an toàn giao thông tại 19 phường nội thành kể từ ngày 01/4/2017. 

Đồng thời, thành phố cũng đã thành lập Tổ công tác liên ngành thành phố do 

Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Thanh tra Sở 

Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công 

an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại các 

tuyến đường trung tâm thành phố. 

- Qua 05 năm, Tổ công tác liên ngành thành phố và UBND các xã, 

phường đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn 

giao thông và mỹ quan đô thị với tổng số tiền hơn 3,28 tỷ đồng, trong đó: 

+ Tổ công tác liên ngành thành phố thực hiện xử phạt 4.343 trường hợp 

với số tiền hơn 2,32 tỷ đồng. 

+ UBND các xã, phường thực hiện xử phạt với số tiền hơn 962 triệu đồng. 
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b) Kết quả triển khai Kế hoạch bố trí tạm thời một phần vỉa hè để 

kinh doanh buôn bán: 

Thực hiện Kế hoạch số 2952/KH-UBND-QLĐT ngày 29/7/2011 của 

UBND thành phố về việc triển khai bố trí tạm thời một phần vỉa hè để buôn bán 

không vì mục đích giao thông; thí điểm giai đoạn 1 có 16 tuyến đường tại 6 

phường được phép bố trí tạm thời một phần vỉa hè để buôn bán. 

Đối với việc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 bố trí một phần vỉa hè để buôn 

bán không vì mục đích giao thông, UBND thành phố đã giao UBND các xã, 

phường chủ động rà soát tình hình thực tế của địa phương tại các tuyến đường 

theo quy định để sắp xếp cho các hộ dân được buôn bán và được Nhân dân dọc 

tuyến phố đồng tình để từ đó lập phương án quản lý, bố trí, sắp xếp, trình 

UBND thành phố phê duyệt, cấp phép.  Đến nay, UBND thành phố đã cấp phép 

cho 32 tuyến đường tại 12 phường nội thành được phép bố trí sử dụng tạm thời 

một phần vỉa hè để kinh doanh, buôn bán với 394 trường hợp được phép sử 

dụng tạm thời một phần vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. 

2.5. Tiếp tục nhân rộng các phong trào, mô hình: Phong trào thi đua 

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, mô hình “Tuyến 

đường tự quản, tuyến phố văn minh đô thị”, “Thôn, tổ dân phố không rác”; 

“Chợ văn minh thương mại” 

a) Về Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực” 

- Ngành Giáo dục thành phố đã chỉ đạo các trường trực thuộc thực hiện 

phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” trên cơ sở Kế hoạch số 

307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai 

phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Kế 

hoạch số 7575/KHLN/ BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19/8/2008 của Liên 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các đơn vị trường học tổ chức học tập 

trong đơn vị về 02 mục tiêu, 05 yêu cầu và trọng tâm là 05 nội dung của phong 

trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; lồng ghép phong trào “Trường 

học thân thiện, học sinh tích cực” vào kế hoạch hoạt động của các cấp học và 

được đánh giá kết quả theo từng năm học. 

- Trong phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, 

các đơn vị trường học được gắn liền với xây dựng nội dung thi đua của ngành về 

dạy tốt, học tốt. Các tiêu chí xây dựng người tốt, việc tốt được các trường học 

bầu chọn trong đơn vị qua kết quả công tác của thầy và học tập của trò. Các điển 

hình tiên tiến của các đơn vị trong phong trào “Trường học thân thiện, học sinh 

tích cực” được xét là một tiêu chí thi đua của các đơn vị. Hằng năm, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức công nhận và giới thiệu trong toàn ngành để nhân rộng 

gương điển hình. 
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b) Về xây dựng “Thôn, tổ dân phố không rác” 

Thành phố đã ban hành Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 

về việc ban hành tiêu chí xây dựng “Thôn, tổ dân phố không rác” gồm 04 nhóm 

tiêu chí: Quản lý tốt rác thải, quản lý tốt vật nuôi, đảm bảo văn minh, mỹ quan 

đô thị, thực hiện các phong trào bảo vệ môi trường. Hàng năm, thành phố đã chỉ 

đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường 

triển khai hiệu quả, tự kiểm tra, đánh giá mô hình “Thôn, tổ dân phố không rác”. 

Nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Thôn, tổ dân phố không 

rác” làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành việc phấn đấu xây dựng mô hình 

của UBND các xã, phường, đồng thời đã tổ chức kiểm tra thực tế tình hình thực 

hiện tiêu chí xây dựng “Thôn, tổ dân phố không rác” năm 2018 tại UBND các 

xã, phường: Lộc Thọ, Phước Hải, Vĩnh Lương. 

c) Về xây dựng “Chợ văn minh thương mại” 

- Đã chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến về xây dựng chợ văn minh 

thương mại đối với 03 chợ trực thuộc thành phố (Chợ Vĩnh Hải, chợ Phương 

Sơn và chợ Phước Thái). Qua đó, Ban Quản lý các chợ đã tổ chức tuyên truyền 

đến các hộ kinh doanh nâng cao nhận thức về văn minh thương mại trong hoạt 

động kinh doanh như: sắp xếp hàng hóa gọn gàng tạo lối đi thuận lợi trong chợ; 

thái độ phục vụ hòa nhã, niềm nở; niêm yết giá rõ ràng; cân, đo, đong, đếm đầy 

đủ, chính xác; hàng hóa đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn 

hiệu hàng hóa rõ ràng; không chèo kéo, lôi kéo khách hàng... 

- Chỉ đạo Ban Quản lý các chợ trực thuộc bố trí cân đối chứng tại chợ để 

khách du lịch và người mua đến chợ tự kiểm tra; yêu cầu thực hiện tốt công tác 

phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong 

hoạt động kinh doanh tại chợ; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

về sản xuất kinh doanh đến các hộ kinh doanh tại chợ. 

3. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Công dân thân thiện” 

Trong 5 năm qua, thành phố đã triển khai các giải pháp nhằm xây dựng 

những hình ảnh thân thiện, mến khách của người dân Nha Trang với khách du 

lịch. Trước hết, thành phố đã tập trung xây dựng đội ngũ lái xe taxi, xe xích lô 

trên địa bàn thành phố luôn ứng xử văn minh, giao tiếp lịch xử, thân thiện, mến 

khách, để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách góp phần vào việc quảng bá hình 

ảnh và con người Nha Trang - Khánh Hòa đến với bạn bè trong nước và quốc tế, 

thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông cho 

trên 1.400 lái xe taxi, xe xích lô chuyên chở khách du lịch trên địa bàn. Đồng 

thời, hướng dẫn UBND xã, phường và tổ chức ký cam kết trong việc thực hiện 

tốt các quy định của pháp luật về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và công 

dân thân thiện được 4.069 hộ kinh doanh. 

- Ngành giáo dục thành phố đã phát động Hội thi viết tìm hiểu về xây 

dựng nếp sống văn minh đô thị - văn hóa ứng xử, công dân thân thiện trong cán 

bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn thành phố trong năm 2018. Kết 

quả: đã có 5.708 bài thi gửi về Ban Tổ chức, trong đó có 788 bài dự thi của giáo 

viên và 4.920 bài dự thi của học sinh trên địa bàn. Từ đó góp phần nâng cao ý 
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thức xây dựng hình ảnh thân thiện của người dân với khách du lịch. 

- Thành phố cũng đã tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ, công 

chức, viên chức ứng xử văn minh, thân thiện với nhân dân, doanh nghiệp, thành 

phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ 

quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa 

công sở, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, trong đó có Quyết định số 

4857/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, 

công chức, viên chức, nhân viên làm việc trong các cơ quan hành chính nhà 

nước thuộc UBND thành phố; Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 về 

việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành 

phố; Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 24/01/2017 về triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 

6205/KH-UBND ngày 30/7/2019 về triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ; 

Kế hoạch số 6314/KH-UBND ngày 02/8/2019 về việc tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

giai đoạn 2019-2025. 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường đã 

thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức, quy chế văn hóa công sở, các quy định, chỉ đạo về kỷ cương hành 

chính, kỷ luật công vụ, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tinh thần, thái độ làm việc, các 

chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phần tạo chuyển biến mạnh 

mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân. Đồng thời, 

thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, 

hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị hằng năm, trong đó tập trung kiểm 

tra chấn chỉnh về giờ giấc làm việc, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, quy chế 

văn hóa công sở. Qua kiểm tra, từ năm 2016 đến nay chưa phát hiện trường hợp 

cán bộ, công chức, nhân viên có hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, cửa quyền, 

tham nhũng, gây phiền hà cho tổ chức, công dân, góp phần nâng cao sự hài lòng 

của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, hướng tới 

xây dựng nền hành chính hiện đại, văn minh, thân thiện. 

Bên cạnh đó thành phố đã thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; hàng năm giới thiệu, phổ biến 

các văn bản pháp luật mới nhằm góp phần tạo chuyển biến trong ý thức tuân thủ, 

chấp hành các quy định của pháp luật của người dân trên địa bàn. Kết quả: đã 

thực hiện 1.405 buổi truyên truyền với hơn 111.128 người tham dự; gần 101.533 

tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật được phát hành miễn phí; xây dựng 60 bản 

tin; 24 chuyên mục về pháp luật đời sống; 12 phóng sự về tuyên truyền pháp 

luật, các văn bản pháp luật mới được ban hành. Ngoài ra, Phòng Tư pháp thành 

phố đã tiến hành ký hợp đồng với các Cộng tác viên dịch thuật. Số lượng cộng 

tác viên đăng ký tại Phòng Tư pháp là 66 người với các ngoại ngữ như Anh, 

Pháp, Trung, Nga, Nhật, Hàn, Đức, Ucraina. 
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Song song với các hoạt động tuyên truyền trên thành phố đã triển khai 

thực hiện tốt xây dựng tiêu chí “Văn hóa giao thông” trên địa bàn thành phố: 

Để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân trên địa 

bàn, Công an thành phố đã thành lập các Đội tuyên truyền Luật Giao thông với 

hơn 500 buổi tại các khu dân cư, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội thành 

phố. Thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao 

thông như: tuyên truyền cổ động trực quan trên bảng đèn led, pano, áp phích, 

băng-rôn tại khu vực đèn tín hiệu giao thông để tuyên truyền văn hóa giao thông 

và một số quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe tại khu vực tập trung 

đông dân cư; phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình thực 

hiện tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông với 

hơn 300 tin, bài viết, trong đó tập trung tuyên truyền về công tác xử lý của lực 

lượng Công an đối với việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông 

cũng như chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý của lực lượng cảnh sát giao 

thông - trật tự. 

Triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường 

trên địa bàn thành phố, tổ chức tuyên truyền cho học sinh và các bậc phụ huynh 

về quy định của pháp luật và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Xây 

dựng phương án điều tiết giao thông tại khu vực trường học trên địa bàn, không 

để ùn tắc giao thông trong khung giờ cao điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, 

xử lý nghiêm theo quy định tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao 

thông và các vi phạm khác. 

Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính và điều tra 

giải quyết tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền cho 

hàng nghìn lượt người vi phạm và quần chúng Nhân dân biết và hiểu rõ các quy 

định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa... 

góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân. 

Tại Bến tàu du lịch cầu Đá Vĩnh Nguyên, Ban Quản lý Vịnh đã thực hiện 

tốt mô hình Bến tàu “Văn hóa - Văn minh - An toàn” như đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn giao thông trước và trong khu vực Bến tàu; thực hiện nghiêm túc các 

quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh du lịch và công khai niêm yết 

giá dịch vụ phục vụ khách du lịch; không có hiện tượng chèo kéo du khách hoặc 

cò mồi, nâng ép giá trong khu vực Bến tàu; tuyên truyền, phổ biến hàng ngày 

trên loa của Bến tàu về các nội dung: 

+ Yêu cầu các tàu và khách du lịch tham quan Vịnh Nha Trang không vứt 

rác xuống biển; không hút thuốc lá trên tàu; 

+ Các tàu phục vụ khách du lịch phải đảm bảo các dụng cụ chứa, thu gom 

rác thải sinh hoạt; 

+ Yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại Bến tàu thực 

hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với khách du lịch; 

+ Các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy. 
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- Đội thanh niên Xung kích thành phố đã thực hiện việc hướng dẫn, đưa 

người dân và du khách qua đường an toàn, tạo nên ấn tượng đẹp, góp phần xây 

dựng, quảng bá hình ảnh con người Nha Trang văn minh và thân thiện. Tổ chức 

tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, đội viên xây dựng hình ảnh người 

chiến sĩ thân thiện đối với khách du lịch. 

- Duy trì hoạt động phát 04 lần/ngày của Đài truyền thanh không dây theo 

chương trình được thành phố phê duyệt và lồng ghép tuyên truyền các thứ tiếng 

(Việt - Anh - Nga - Trung) các nội dung như: Nội quy công viên bờ biển, thực 

hiện nếp sống văn minh, không vứt rác bừa bãi, đưa vật nuôi vào công viên, bán 

hàng rong, tổ chức ăn uống trên công viên, dưới bãi cát. 

4. Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong quá 

trình triển khai thực hiện Đề án 

4.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: 

- Đã thực hiện tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và nội dung Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - 

Công dân thân thiện” của thành phố; tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân 

trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”…; phát động đăng ký thi 

đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; hướng dẫn Mặt trận các xã, phường 

phối hợp với các tổ chức thành viên lồng ghép phong trào thi đua xây dựng “Đô 

thị xanh, sạch, đẹp” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, văn minh đô thị”. Thông qua các buổi tuyên truyền về Đề án xây dựng 

“Đô thị văn minh - Công dân thân thiện”, tổ chức cho các hộ gia đình trên địa 

bàn ký cam kết đạt trên 99%. 

- Hàng năm, đã triển khai hướng dẫn Mặt trận 27 xã, phường xây dựng 

các mô hình mới và duy trì các mô hình cũ hoạt động có hiệu quả. Đến nay các 

mô hình đang hoạt động hiệu quả tại các xã, phường như: 12 mô hình tôn giáo 

tham gia ứng phó biến đổi khí hậu; 02 mô hình an toàn giao thông; 03 mô hình 

tự quản bảo vệ môi trường; 03 mô hình đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, 

giảm nghèo; 02 mô hình bình chữa cháy trong dân; 03 mô hình an toàn giao 

thông, 01 mô hình phòng chống tội phạm, 27 mô hình camera an ninh và 02 mô 

hình tiếng kẻng an ninh. 

4.2. Liên đoàn Lao động thành phố: 

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thành phố tham gia tích cực và đồng 

thuận hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc cưới, 

việc tang, lễ hội và văn hóa trong giao tiếp, ứng xử; nâng cao ý thức trách nhiệm 

chấp hành các quy định của pháp luật, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, 

vệ sinh môi trường. Vận động các công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước không lấn 

chiếm vỉa hè, không treo biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định gây cản trở 
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giao thông. 

4.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: 

- Đã tổ chức phối hợp tuyên truyền lồng ghép Đề án xây dựng “Đô thị văn 

minh - Công dân thân thiện” của thành phố với thực hiện Quy chế nếp sống văn 

minh đô thị, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Xây dựng gia 

đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động 

với hơn 52.438/60.132 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự. 

- Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã thu hút sự tham 

gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và các 

hộ gia đình trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến 

bộ, hạnh phúc. Mỗi năm, Hội Phụ nữ xã, phường tuyên truyền và giúp đỡ được 

trên 200 lượt hộ gia đình đạt các tiêu chí trong Cuộc vận động “Gia đình 5 

không, 3 sạch”. Kết quả bình xét cuối năm 2019 có 56.014/57.274 hộ gia đình 

hội viên đạt 08 tiêu chí. 

- Hội Phụ nữ các xã, phường đã phát động đến cán bộ, hội viên, phụ nữ 

duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình hoạt động như: “Nhóm ngõ sạch” 

(Xương Huân), tuyến đường “Văn minh xanh - sạch - đẹp” (27 xã, phường), 

nhóm phụ nữ tình nguyện bảo vệ môi trường (Vạn Thắng), “Ngày thứ Bảy xanh 

- sạch - đẹp” (Vĩnh Phương), “Ngày Chủ nhật xanh” (Vĩnh Hòa); “2S vì môi 

trường” (Vĩnh Thái), “Xây dựng khu dân cư và gia đình bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông (Phước Tân), “Phụ nữ chung tay tuyên truyền về công tác lập lại trật 

tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị” (Phước Tiến), mô hình “3G: Giữ mối 

đoàn kết - Giữ vệ sinh môi trường - Giữ an ninh trật tự (Vĩnh Thái), mô hình 

“Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” (Vĩnh Trường),… 

- Trong 5 năm qua, các Hội phụ nữ ở cơ sở đã phối hợp với UBND xã, 

phường thực hiện nhiều hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh như tổ chức ra quân tẩy xóa quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định; 

vận động quyên góp được 60 triệu đồng/32 hộ sửa chữa 500m đường liên thôn 

(Phước Tân - Phước Đồng); duy trì, phát triển 162 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 

tổ chức sinh hoạt 03 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, mô hình 1+2 (Phụ nữ, 

Cựu Chiến binh, Công an) “Giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng”; duy trì hoạt 

động của 27 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, câu lạc bộ “Gia 

đình hạnh phúc” và câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”; 02 câu lạc bộ 

“Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni-lông”… thu hút trên 6.075 thành viên tham gia. 

- Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Công an và Hội Phụ nữ về “Quản lý 

giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội” gắn 

với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vận động các tầng lớp phụ nữ tham 

gia chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội có hiệu quả từ gia đình, phong trào 

“Phụ nữ xây dựng gia đình gương mẫu thực hiện pháp luật, không vi phạm an 

toàn giao thông, không có thành viên mắc các tệ nạn xã hội và không mê tín dị 

đoan”... Phối hợp với Công an xã, phường thực hiện 21 buổi tuyên truyền về 
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phòng, chống tội phạm với 1.346 phụ nữ tham dự.  

- Thực hiện công trình “Phụ nữ Nha Trang vì sức khỏe cộng đồng”, cụ thể 

đã lắp đặt 03 bộ dụng cụ tập thể dục ngoài trời tại công viên phía bắc cầu Trần 

Phú với kinh phí trên 50 triệu đồng; thực hiện 07 tuyến đường hoa với tổng 

chiều dài gần 02km tại 245 gốc cây của thành phố với kinh phí thực hiện khoảng 

36 triệu đồng. Đây là các công trình góp phần xây dựng đô thị văn minh của các 

cấp Hội phụ nữ trên địa bàn. 

4.4. Hội Cựu chiến binh thành phố: 

- Đã tổ chức 05 buổi tuyên truyền, phổ biến về Đề án xây dựng “Đô thị 

văn minh - Công dân thân thiện” của thành phố cho 395 cán bộ, hội viên; hội 

Cựu chiến binh ở cơ sở đã tổ chức 327 buổi tuyên truyền, phổ biến Đề án với 

7.946 lượt người tham dự. 

- Tổ chức 108 buổi tuyên truyền, vận động Nhân dân trên các con đường 

“Cựu chiến binh tự quản” chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an 

toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Đến nay, trên địa bàn thành 

phố có 49 con đường “Cựu chiến binh tự quản”, trong đó có 28/49 đường đảm 

bảo 03 tiêu chí: an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. 

- Thành lập 10 Câu lạc bộ “Bảo vệ môi trường”; 01 Câu lạc bộ “Chống 

biến đổi khí hậu” ở xã, phường. 

4.5. Thành đoàn Nha Trang: 

- Đã đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị vào giao ước thi 

đua hàng năm; chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực 

hiện Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” của thành phố, 

tuyên truyền đoàn viên thanh niên, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn 

minh đô thị. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Công trình thanh niên “Hành trình 

xanh”, “Tranh tường nghệ thuật tạo mỹ quan đô thị văn minh - thân thiện”. 

4.6. Hội Nông dân thành phố: 

- Đã tổ chức 07 buổi tuyên truyền về Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - 

Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang đến 535 cán bộ, hội viên; Hội 

Nông dân xã, phường tổ chức 332 buổi tuyên truyền với 8.052 lượt người dự. 

- Thành lập các Câu lạc bộ “Bảo vệ môi trường”; thực hiện 16 con đường 

“Trồng hoa hai bên đường liên xã, liên thôn”; “Trồng hoa xây dựng Nông thôn 

mới ngày càng xanh-sạch-đẹp”. 

5. Kinh phí thực hiện Đề án 

Trong 05 năm qua, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu UBND 

thành phố đảm bảo kinh phí hoạt động thông tin, tuyên truyền Đề án, Lễ phát 

động xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới” và kinh phí duy trì hoạt động kiểm tra văn minh đô thị tại các 

xã, phường với tổng kinh phí là 2,593 tỷ đồng. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
 

1. Ưu điểm: 

- Qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án, đã đạt được nhiều kết quả đáng 

kể, luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, với 

tinh thần trách nhiệm được giao, các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, các tổ 

chức chính trị - xã hội thành phố đã tích cực, chủ động, kịp thời tham mưu 

UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án. 

- Cấp ủy và chính quyền các xã, phường đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo 

và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân 

thân thiện” của thành phố Nha Trang tại địa phương. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Đề án xây dựng “Đô thị văn 

minh - Công dân thân thiện” của thành phố được triển khai kịp thời đến cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân ở địa phương, 

trong đó tập trung vận động, giáo dục thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn 

hóa trong ứng xử, giao tiếp trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ 

chức chính trị - xã hội từ thành phố đến xã, phường, tạo phong trào quần chúng 

sâu rộng trong việc thực hiện Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân 

thiện” của thành phố. 

- Tình hình trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành 

phố được ổn định. Việc bố trí cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để 

buôn bán không vì mục đích giao thông đã giải quyết được vấn đề còn tồn tại 

giữa chính quyền và người dân là mục tiêu xây dựng thành phố Nha Trang xanh 

- sạch - đẹp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị nhưng vẫn đảm 

bảo cuộc sống ổn định cho người dân, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó 

khăn. 
 

2. Hạn chế: 

Bên cạnh những việc làm được, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa triển khai 

thực hiện và những mặt hạn chế, yếu kém như: 

- Một là, Ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn về bảo vệ 

môi trường chưa cao, nhất là tình trạng các hộ gia đình đổ rác, xả nước thải ra 

ngõ phố, lòng đường còn nhiều, công tác vệ sinh môi trường tại các điểm tham 

quan du lịch chưa đảm bảo, hoạt động quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy 

định còn nhếch nhác, phản cảm, nhất là tại các đường hẻm đô thị, đường liên 

thôn, phong trào dọn vệ sinh hàng tuần nhằm đảm bảo đường làng, ngõ xóm 

xanh, sạch, đẹp còn mang tính hình thức. Mô hình thu gom rác tự quản còn tồn 

tại một số hạn chế như chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc tìm 

người để tiến hành thực hiện công việc thu gom rác, người thu gom rác không 

được đóng các loại bảo hiểm trong khi nghề thu gom rác rất độc hại và dễ xảy ra 

tai nạn giao thông; việc thu giá dịch vụ vệ sinh gặp khó khăn, mức thu giá dịch 

vụ vệ sinh ở các tổ tự quản khác nhau, thấp hơn mức giá quy định và không áp 

dụng thuế giá trị gia tăng; thời gian thu gom rác của các tổ tự quản chưa khớp 
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với thời gian vận chuyển rác của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang 

dẫn đến tồn đọng rác tại các điểm tập kết. 

- Hai là, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, quảng 

cáo, buôn bán hàng rong, đỗ xe không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra. Ý 

thức của một số người dân chưa tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; khi có sự kiểm tra của các lực lượng 

chức năng thì tự giác chấp hành, tuy nhiên khi các lực lượng chức năng đi khỏi 

thì lại tiếp tục vi phạm. 

- Ba là, tình hình khách du lịch đến tham quan, du lịch tại thành phố ngày 

càng tăng, kéo theo lượng phương tiện chuyên chở khách ngày càng nhiều, tuy 

nhiên cơ sở hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được nhu cầu lưu thông; vì vậy, việc 

triển khai các giải pháp phân luồng, giảm thiểu tình trạng kẹt xe và ùn tắc giao 

thông tại tuyến đường, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố còn 

gặp khó khăn. Đồng thời, các bãi đỗ xe, điểm dừng xe công cộng chưa được bố 

trí đủ, hợp lý nên thường xuyên xảy ra tình trạng phương tiện dừng, đỗ sai quy 

định, gây ùn tắc giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm. 

- Bốn là, công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ phục vụ 

công tác quản lý người nước ngoài chưa được chú trọng quan tâm, khó khăn 

trong quá trình lực lượng chức năng làm việc với người nước ngoài, bị động khi 

sử dụng phiên dịch viên. 
 

IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 

20/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 

15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” và Công văn số 279-CV/TU ngày 28/3/2017 của Thành ủy Nha 

Trang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

Nhân dân thành phố và triển khai thực hiện hoàn thành các Xã đạt chuẩn văn 

hóa nông thôn mới và Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.  

2. Tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy chế 

văn hóa công sở, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; rà soát, sửa đổi Quy tắc 

ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

thành phố phù hợp với các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên 

chức, Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt phong trào “Cán bộ, công 

chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa 

công sở, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ tại các cơ quan, đơn vị, kịp thời 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về triển khai thực hiện Đề 

án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” của các địa phương, 
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phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố trên cổng thông tin điện tử và trên Đài 

Truyền thanh thành phố. Đồng thời, thường xuyên biên tập tin, bài về những 

gương người tốt, việc tốt, những gương điển hình tiên tiến trong triển khai thực 

hiện Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” của thành phố.  

4. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn 

giao thông, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong lĩnh vực lưu trú, 

quản lý hoạt động của người nước ngoài; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát 

hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành các tụ điểm phức 

tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, phấn đấu kiềm chế, làm giảm các loại tội 

phạm nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản. 

5. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về đấu nối nước thải 

và thu gom rác. 

6. Tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình triển khai thực hiện 

Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND thành phố về việc 

ban hành tiêu chí xây dựng “Thôn, tổ dân phố không rác” tại 27 xã, phường vào 

năm 2021. 

7. Triển khai thực hiện tốt mô hình Bến tàu “Văn hóa - Văn minh - An 

toàn” cùng với phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tại Bến 

tàu Du lịch Nha Trang, đảm bảo Bến tàu an toàn và thân thiện, mến khách, 

không có người xin ăn, đeo bám, chèo kéo khách du lịch; tiếp tục thực hiện vận 

động các tổ chức, cá nhân kinh doanh, vận chuyển khách du lịch trên Vịnh Nha 

Trang thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với du 

khách; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh du 

lịch, nhất là niêm yết công khai và bán đúng giá dịch vụ đã niêm yết. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng 

“Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang. Yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng “Đô thị 

văn minh - Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang trong giai đoạn 

2020-2025, định hướng đến năm 2030./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT)                                                                           TM. BAN CHỈ ĐẠO 

- UBND tỉnh Khánh Hòa (b/c);                                                                       TRƯỞNG BAN 

- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh ( VBĐT) (b/c);                                                                   

- Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa (b/c); 

- TT. Thành ủy - TT. Hội đồng nhân dân TP (b/c); 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch thành phố; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND TP; 

- UBND các xã, phường;    
- Lưu: VT, VHTT.  

                                                                                                                                               

                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH UBND   

                                                                                            Nguyễn Sỹ Khánh                                                                                               
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