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Báo cáo của UBND thành phố về tổng kết công tác triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn
minh đô thị 2015” nêu rõ, sau gần 1 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU, các hoạt động văn hóa
đều được nâng cao chất lượng.

Các thiết chế văn hóa cơ sở không ngừng được đầu tư, xây dựng, nâng cấp. Các cơ quan
chức năng đã xử lý 1.884 vụ vi phạm trật tự xã hội với số tiền xử phạt hơn 9,3 tỷ đồng; bắt 88
vụ, 128 đối tượng hoạt động tội phạm ma túy; xử lý 5.521 vụ vi phạm trật tự vỉa hè, trật tự xây
dựng với tổng số tiền xử phạt trên 5,922 tỷ đồng; xử lý 36.499 trường hợp vi phạm về trật tự an
toàn giao thông với số tiền hơn 18,7 tỷ đồng.

Đối với việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng điểm, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 1.200 đợt ra
quân, bóc gỡ và tẩy xóa 753.000 tờ rơi, quảng cáo rao vặt sai quy định, cắt 761 số điện thoại vi
phạm; nhắc nhở, đẩy đuổi hơn 2.000 trường hợp bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo du khách;
thu gom 277 trường hợp lang thang xin ăn...

Tuy nhiên, đến nay, hoạt động văn hóa, văn nghệ vẫn chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn
hóa tinh thần của người dân.

Việc xử lý các hành vi vi phạm còn lúng túng, chưa triệt để, lực lượng làm nhiệm vụ thiếu
cương quyết, chế tài nhẹ. Hiện vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự giao thông, lấn chiếm vỉa hè,
đổ xà bần sai quy định, buôn bán, để xe dưới lòng đường, ô nhiễm môi trường trong khu dân
cư, quảng cáo rao vặt sai quy định, chèo kéo du khách, lang thang và ăn xin trá hình.

Thành phố còn tồn tại các băng, nhóm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi; tội
phạm cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích có chiều hướng tái xuất hiện nhiều, ảnh hưởng
đến công tác giữ gìn trật tự xã hội…
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Năm 2016, thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý 3 hành vi không phù hợp với nếp sống văn
minh đô thị; trong đó, chú trọng việc truy tìm, xử lý tận gốc các chủ nhân số điện thoại, đối
tượng chèo kéo, chăn dắt trẻ em lang thang xin ăn; tiến tới mục tiêu không còn quảng cáo rao
vặt, lang thang xin ăn và đeo bám, chèo kéo khách trên địa bàn thành phố.
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