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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình thành phố "5 không, 3 có, 4 an" năm 2022  
 

Thực hiện Công văn số 384/SLĐTBXH-VP ngày 16/11/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về báo cáo tình hình thực hiện Chương trình thành 

phố “5 không”, “3 có”, “4 an” năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Để chỉ đạo triển khai Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô 

thị” trong Chương trình “3 có” (sau đây gọi tắt là Đề án), Sở đã tham mưu UBND 

thành phố ban hành Kế hoạch 74/KH-UBND ngày 09/4/2022 về thực hiện Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp 

sống văn hóa - văn minh đô thị” năm 2022 trên địa bàn thành phố. Các Sở, ngành, 

đơn vị, địa phương đã bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, tham mưu ban 

hành các văn bản để điều chỉnh các hành vi nhằm thực hiện nếp sống văn minh 

trên các lĩnh vực cụ thể. 

Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp thực hiện Kế hoạch số 

415/KH-SVHTT ngày 04/11/2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình An sinh 

xã hội đến năm 2025 trong lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

2. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến Đề án XDNSVHVMĐT 

Công tác tuyên truyền tiếp tục được các ngành, đoàn thể, địa phương đã tổ 

chức nhiều hoạt động tuyên truyền để đưa chủ trương của thành phố đến với cán 

bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức: cổ động trực quan, truyền thông số… Các cơ 

quan truyền thông báo chí trên địa bàn đã thực hiện các tin bài tuyên truyền về 

tiếp tục thực hiện Đề án và chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”. Các 

ngành, địa phương đã tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi; 

đồng thời học tập, nhân rộng các mô hình hiệu quả của mình và của các địa phương 

khác. 

Trong nửa đầu năm 2022, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đã được 

kiểm soát, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp đến các tầng lớp 

nhân dân được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Để phù hợp với tình 
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hình mới, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền 

bằng các hình thức khác nhau để bảo đảm nâng cao nhận thức của các tầng lớp 

nhân dân về ý nghĩa, nội dung và các hoạt động nhằm thực hiện thành công 

nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. 

3. Thực hiện Chương trình “An sinh xã hội” 

Sở tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ 

thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố đến năm 2025 

theo Quyết định số 3997/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND thành phố; 

đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị để hình thành hệ thống các thiết 

chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến phường, xã, cụ thể: cải tạo cơ sở 42 Bạch 

Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng, di tích quốc gia Hải Vân Quan… 

 Hướng dẫn, hỗ trợ và theo dõi các ngành, địa phương tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm như: 

Kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương; kỷ niệm 92 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần; Ngày Quốc 

tế Phụ nữ, Ngày Quốc tế hạnh phúc; kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng thành 

phố Đà Nẵng; 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, 132 năm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh…;tổ chức thành công Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2022; 

Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và các giải 

trong chương trình Đại hội TDTT thành phố lần thứ XI; phối hợp tổ chức Lễ hội 

Khinh khí cầu (ngày 27/3) thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng, tạo hiệu ứng 

truyền thông tích cực. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát 

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoạt động kiểm tra, giám sát, 

xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn hóa - văn minh đô thị đã được các đơn 

vị, địa phương chú trọng thực hiện. Các sở ngành, địa phương đã chú ý triển 

khai cả 2 mặt "xây và chống", thực hiện kiểm tra xử lý vi phạm; chỉ đạo cho lực 

lượng thanh tra chuyên ngành, Đội Kiểm tra liên ngành, Đội kiểm tra quy tắc đô 

thị tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến 

nếp sống văn hóa - văn minh đô thị được quy định tại các Nghị định của Chính 

phủ. Việc xử lý vi phạm tập trung ở các lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, giao 

thông đường bộ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt động 

kinh doanh dịch vụ văn hóa. Các quận, huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, 

xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp lấn chiếm vỉa hè gây ảnh hưởng mỹ 

quan đô thị. Đã xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm sau khi quy hoạch, 

sắp xếp; đồng thời thực hiện các quy định quản lý chặt chẽ để duy trì trật tự, vệ 

sinh và mỹ quan đường phố.  

Thực hiện mở cửa kinh tế sau dịch Covid -19, du lịch phát triển, công tác 

kiểm tra, xử lý vi phạm nếp sống văn minh đô thị đã được các địa phương tăng 
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cường triển khai trở lại nhằm nỗ lực lập lại trật tự đô thị, nếp sống văn minh trên 

địa bàn thành phố. 

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ 

1. Những khó khăn 

- Sau dịch covid 19, nguồn lực tài chính và tinh thần trong thực hiện các 

nhiệm vụ của Đề án đã có những giảm sút nhất định, làm hạn chế hiệu quả trong 

công tác triển khai, triển khai ở bề nổi, hoặc triển khai thiếu đồng đều giữa các 

nội dung. 

- Công tác tuyên truyền còn thiếu hiệu quả, chung chung, thiếu đổi mới, 

chưa tiếp cận được với tâm lý tiếp nhận của người dân.  

- Nhiều hiện tượng tiêu cực tồn tại khó xử lý: lấn chiếm vỉa hè, lòng lề 

đường, đất công để buôn bán nhỏ, bán hàng rong, đỗ các phương tiện giao thông 

không đúng nơi quy định, đổ xà bần ở các khu đất trống… Các chế tài xử phạt 

các hành vi vi phạm văn minh đô thị chưa đủ mạnh để giải quyết triệt để. Một số 

hành vi đã được xử lý tương đối triệt để như: xóa quảng cáo, rao vặt, bán hàng 

rong, chèo kéo du khách nay có chiều hướng tái xuất hiện.  

- Trong năm 2022, không có nhiều điển hình tiêu biểu, mô hình mới, tạo 

thành phong trào sôi nổi tại cơ sở, tác động rõ nét tới nhận thức của người dân. 

Một số mô hình triển khai trong một thời gian dài dần mang tính hình thức, thiếu 

chiều sâu. Nhiều mô hình chồng chéo và trùng lắp trong triển khai và đánh giá. 

2. Đề xuất kiến nghị 

- Thực hiện tổng rà soát các mô hình, phong trào do Trung ương, thành 

phố, quận, huyện triển khai thực hiện tại địa bàn khu dân cư để có đánh giá 

khách quan, đề xuất kịp thời việc triển khai phù hợp, nhằm tạo áp lực tại địa bàn 

cơ sở, tăng tính hiệu quả cho Đề án nói riêng và phong trào thi đua nói chung. 

- Đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng 

nếp sống văn hóa – văn minh đô thị được đề ra tại Đề án “Phát triển văn hóa - 

xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng 

văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình 

thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của 

người Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030” sau khi được UBND thành phố ban hành. 

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2023 

1. Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn duy trì các hiệu quả các hoạt động xây 

dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên cả 3 lĩnh vực: lãnh đạo, chỉ đạo, 

tuyên truyền vận động và kiểm tra xử lý. 
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2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành có liên quan và địa 

phương cơ sở trong triển khai Đề án; tăng cường công tác giám sát, đánh giá kết 

quả thực hiện của địa phương cơ sở; phát huy trách nhiệm và tính chủ động triển 

khai của các ngành chủ trì Đề án. 

3. Tham mưu và tổ chức có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án được đề ra 

tại Kế hoạch về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” năm 2023 trên địa 

bàn thành phố. 

4. Tập trung tham mưu triển khai các nhiệm vụ về xây dựng nếp sống văn 

hóa - văn minh đô thị sau khi Đề án “Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với 

phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, 

làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản 

sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai 

đoạn 2022-2030” được UBND thành phố ban hành. 

5. Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện 

Chương trình An sinh xã hội thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao theo Kế hoạch 

170/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND thành phố. 

6. Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện 

đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2025.  

7. Tiếp tục triển khai các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao 

quần chúng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần, luyện tập 

thể dục thể thao của người dân. 

Trên đây là báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao về kết quả thực hiện 

Chương trình thành phố "5 không, 3 có, 4 an" năm 2022. Kính báo Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội biết và tổng hợp./. 
 

 Nơi nhận:     
- Sở LĐTBXH (để t/hợp); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu VT, NSVHGĐ  

 

                       KT. GIÁM ĐỐC 

                         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                              Hà Vỹ 
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