
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       

Số:           /QĐ-BVHTTDL 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hà Nội, ngày    tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

   Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg  

ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự,  

thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của           

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện trích trong nguồn ngân sách nhà nước cấp cho 

các đơn vị có liên quan hàng năm. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng 

Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Ban Thường trực UBTWMTTQVN; 

- Các Thứ trưởng;  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Sở VHTTDL; Sở VH&TT; Sở VHTT,TT&DL; 

 - Lưu: VT, VHCS, LTT (15). 

 

                   KT. BỘ TRƯỞNG  
                        THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

      Trịnh Thị Thủy 

 



Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ





































BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 

của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục 

xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh 

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BVHTTDL ngày tháng năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 
Thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô 

thị văn minh (Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ- 

TTg với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả quy định về tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh tại Quyết định 

số 04/2022/QĐ-TTg. 

b) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc 

phổ biến, tuyên truyền tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị 

văn minh; đồng thời, khuyến khích, vận động nhân dân tham gia xây dựng cảnh 

quan đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở khu vực 

đô thị. 

c) Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của 

trung ương và địa phương trong việc vận động triển khai đồng bộ Quyết định 

số 04/2022/QĐ-TTg và đánh giá công nhận đô thị đạt chuẩn văn minh đảm bảo 

tính thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan. 

2. Yêu cầu 

a) Xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc triển khai thực hiện 

Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg. Nội dung kế hoạch phải thiết thực, gắn với 

trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động tích cực của các cơ quan chủ trì, cơ 

quan phối hợp ở các cấp. 

b) Kịp thời đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và tháo gỡ 

những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ 

và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Quyết định. 
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c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, đúng tiến độ giữa các cơ 

quan, đơn vị và địa phương. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải nghiêm túc, thiết 

thực, tránh hình thức; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả nhằm đưa công tác xét công 

nhận đạt chuẩn đô thị văn minh đi vào nề nếp. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg. 

- Đăng tải các bài viết, chuyên mục hỏi đáp pháp luật để tuyên truyền quy 

định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

Đơn vị thực hiện: Báo Văn hóa 

Đơn vị phối hợp: Cục Văn hóa cơ sở 

Thời gian thực hiện: Hàng năm 

2. Tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg. Thành phần gồm Trưởng phòng, Lãnh đạo phòng Nếp sống 

văn hóa của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, đại diện một số Ban Quản lý Di tích của 

các tỉnh/ thành phố. 

Đơn vị thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở 

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế 

Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 4/2022 

3. Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh. 

Đơn vị thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở 

Hình thức: Lồng ghép nội dung kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương. 

Thời gian thực hiện: Hàng năm 

4. Hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận 

đạt chuẩn đô thị văn minh. 

Đơn vị thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở 

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế 

Thời gian: Tháng 4/2022 

5. Chế độ báo cáo 
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- Các đơn vị được phân công gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực 

hiện nhiệm vụ trước ngày 30/11 hàng năm gửi về Cục Văn hóa cơ sở, tổng hợp 

báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

6. Tổ chức đánh giá, sơ kết 02 năm; 05 năm triển khai thực hiện Quyết định. 

Đơn vị thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở 

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Văn hóa 

Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Thời gian: Năm 2024, năm 2027. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện trích trong nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho các đơn 

vị có liên quan hàng năm. 

2. Phân công nhiệm vụ 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công tại Kế hoạch này, các cơ 

quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức liên 

quan, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

b) Giao Cục Văn hóa cơ sở là đầu mối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ 

và kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả, tổng hợp đề xuất, kiến nghị với 

Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết, đảm bảo kế hoạch thực hiện hiệu quả và 

đồng bộ. 

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định dự toán kinh phí của Cục Văn hóa 

cơ sở và phối hợp tham mưu những vấn đề liên quan đến tài chính. 

d) Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phối hợp chỉ đạo và giám sát việc thực hiện Quy định tiêu chí, trình tự, thủ 

tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trong thực hiện Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn các 

tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia giám sát, vận động nguồn lực, 

hỗ trợ thực hiện tiêu chí đánh giá phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc 

cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. 

e) Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố. 

- Căn cứ Kế hoạch này, tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tại địa phương. 
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- Tổ chức lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch trong triển khai 

thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án của ngành tại địa phương. 

- Chú trọng phát huy hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác xét công 

nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, đặc biệt ở cấp cơ sở. 

- Quan tâm bố trí, cân đối nguồn lực của ngành tại địa phương bảo đảm 

thực hiện hiệu quả công tác xét công nhận. Đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp 

vụ, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xét công nhận 

đô thị văn minh. 

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; báo cáo kết 

quả thực hiện hàng năm của địa phương gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

tổ chức sơ kết theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo 

cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết./. 
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