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Sáng 13/1/2016, Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện “Năm
văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Đến dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ
Công Trí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tíc

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy về "Năm văn hóa, văn
minh đô thị 2015" (VHVMĐT), cả hệ thống chính trị thành phố vào cuộc quyết liệt và đã có
những tác động đến nhận thức của người dân, tạo chuyển biến tích cực về diện mạo đô thị, trật
tự an toàn xã hội, đầu tư thiết chế văn hóa… góp phần quan trọng vào việc xây dựng thành phố
văn minh, sạch đẹp.

Hoạt động tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương thực hiện VHVMĐT đã được triển khai
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sâu rộng, với nhiều hình thức sinh động, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các ngành, đoàn
thể liên tiếp phát động, hưởng ứng chủ trương này như: phụ nữ thành phố với cử chỉ đẹp sống
văn minh; Bộ quy tắc ứng xử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố; Ban Tuyên giáo
Thành ủy phối hợp với các Sở, ngành biên soạn nội dung sổ tay tuyên truyền thực hiện văn hóa,
văn minh đô thị, Hội nghị triển khai văn hóa, văn minh đô thị trong các chức sắc do Ủy ban
MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, Ban Dân vận Thành
ủy, Ban Tôn giáo thành phố phối hợp tổ chức cũng diễn ra thành công… Phát động cuộc thi
sáng tác tranh cổ động tuyên truyền "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" và cuộc thi sáng tác
ảnh thời sự - nghệ thuật "VHVMĐT 2015".

Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đang từng bước được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu
vui chơi giải trí của người dân. Trong năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã
hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 06 khu vui chơi giải trí, 10 trung tâm văn hóa - thể
thao phường, 05 trung tâm văn hóa - thể thao xã thuộc huyện Hòa Vang, 05 nhà văn hóa
phường thuộc quận Hải Châu,...

Tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm tra phòng
chống tội phạm, xử lý các cơ sở kinh doanh khách sạn, karaoke, quán bar... có dấu hiệu vi
phạm. Tổng số vụ xử lý vi phạm hành chính về trật tự xã hội trên bàn thành phố năm 2015 là
5.561 vụ với số tiền xử phạt hơn 6,2 tỷ đồng; xử lý vi phạm hành chính 9.676 trường hợp vi
phạm về trật tự vỉa hè với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng; kiểm tra, lập biên bản và xử lý 43.451 trường
hợp vi phạm về trật tự giao thông với số tiền hơn 32,1 tỷ đồng...

Trong năm 2015, đã tổ chức 1.200 đợt ra quân lớn nhỏ, bóc gỡ và tẩy xóa hơn 753.000 tờ rơi,
quảng cáo rao vặt sai quy định, cắt vĩnh viễn 1.022 số điện thoại vi phạm... bên cạnh đó thành
phố đã cho lắp đặt 148 bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí trên địa bàn các phường, xã làm
giảm đáng kể tình trạng quảng cáo rao vặt, giảm trên 97% tình trạng phát tờ rơi tại các ngã tư,
giảm trên 85% tình trạng dán quảng cáo sai quy định... Nhắc nhở hơn 2.291 trường hợp vi
phạm bán hàng rong, đeo bám chèo kéo khách du lịch, xử phạt hành chính 365 trường hợp với
tổng số tiền 98,6 triệu đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, đánh giá cao
những kết quả đạt được mà UBND thành phố báo cáo, để đạt được kết quả đó là sự đồng thuận
cao của cả hệ thống chính trị; hành động quyết liệt của các cấp, ngành thành phố đã tạo ra
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nhiều mô hình triển khai rất có hiệu quả, tạo những chuyển biến tích cực về nhận thức trong
nhân dân… Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều hạn chế, chưa làm được, đó là ý thức thực
hiện VHVMĐT chưa thường xuyên, còn mang tính phong trào, xử lý vi phạm chưa triệt để, chưa
đủ mạnh để răn đe. Năm 2016, tiếp tục thực hiện năm VHVMĐT, đề nghị các đơn vị liên quan
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến nhân dân, CBCCVC một cách thường xuyên theo
phương châm "mưa dầm thấm lâu", tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng…

Dịp này, 118 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có
thành tích xuất sắc trong thực hiện năm VHVMĐT 2015.
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