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Số: 18/2020/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                  Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 8 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn  

đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ 

tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn 

văn minh đô thị”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 1805/SXD-

PTĐT&HT2 ngày 09/7/2020 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản 

số 233/BC-STP ngày 05/6/2020 và Văn bản số 596/STP-PBGDPL ngày 

16/7/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quyết định này quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn 

đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Đối tượng áp dụng: Các phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến việc thực hiện Bộ Tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô 

thị văn minh.   

Điều 2. Quy định tạm thời Bộ Tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô 

thị văn minh (Có phụ lục kèm theo Quyết định). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí cụ thể sau: 

a) Sở Xây dựng phụ trách tiêu chí về Quy hoạch, kiến trúc và quản lý quy 

hoạch; Giao thông và hạ tầng kỹ thuật; Nhà ở. 

b) Sở Công Thương phụ trách tiêu chí về Điện; tiểu tiêu chí Hạ tầng công 

nghiệp đồng bộ, Hạ tầng thương mại đạt chuẩn theo quy định hiện hành thuộc 

tiêu chí Công nghiệp, thương mại và dịch vụ. 
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c) Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách tiêu chí về Thông tin và truyền 

thông. 

d) Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách tiêu chí về Môi trường. 

đ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách tiêu chí về cơ sở vật chất văn 

hóa; Văn hóa; Thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 

e) Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách tiêu chí về Trường học, giáo dục và 

đào tạo. 

g) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phụ trách tiêu chí về Tỷ lệ hộ 

nghèo; lao động có việc làm và tiểu tiêu chí Đảm bảo bình đẳng giới và phòng 

chống bạo lực gia đình; bạo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các 

lĩnh vực gia đình và đời sống xã hội thuộc tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận 

pháp luật. 

h) Sở Y tế phụ trách tiêu chí về Y tế; Nước sạch, vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

i) Sở Nội vụ phụ trách các tiểu tiêu chí: Tỷ lệ cán bộ, công chức phường, 

thị trấn đạt chuẩn; Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy 

định; Đảng bộ, chính quyền phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ" trở lên; Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của phường, thị trấn đạt 

loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên thuộc tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp 

cận pháp luật. 

k) Sở Tư pháp phụ trách tiểu tiêu chí: Phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo quy định.100% hộ gia đình được phổ biến đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương 

thuộc tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

l) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phụ trách tiểu tiêu chí Xây dựng lực lượng dân 

quân "Vững mạnh, rộng khắp"; Ban chỉ huy quân sự phường, thị trấn đạt danh 

hiệu "Đơn vị tiên tiến" trở lên; hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng thuộc tiêu chí 

Quốc phòng và An ninh. 

m) Công an tỉnh phụ trách tiểu tiêu chí về Phường, thị trấn đạt chuẩn an 

toàn về an ninh, trật tự thuộc tiêu chí Quốc phòng và An ninh. 

n) Cục Thống kê tỉnh phụ trách tiêu chí về thu nhập. 

o) Cục Quản lý Thị trường phụ trách tiểu tiêu chí hàng hóa kinh doanh có 

khả năng truy xuất nguồn gốc, có niêm yết giá theo quy định thuộc tiêu chí công 

nghiệp, thương mại và dịch vụ. 

Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và tiêu chí, tiểu tiêu chí phụ 

trách có trách nhiệm xây dựng hướng dẫn thực hiện nội dung các tiêu chí, tiểu 

tiêu chí. 

2. Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, 

công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 
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3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát 

sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, 

tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2020. 

2. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ 

trưởng) các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Xây dựng (b/c); 

- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (b/c); 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- TTr Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; 

- TTr HĐND cấp huyện; 

- Chánh VP, các Phó Văn phòng; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, XD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

 

Trần Tiến Hưng 
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