Kế hoạch tổ chức thực hiện “Năm văn hóa – văn minh đô thị 2015” ngành Thống kê Đà Nẵng (Ban hành
kèm theo Quyết định số 72/QĐ/CTK ngày 19 tháng 1 năm 2015 của Cục Thống kê Đà Nẵng)
I. Mục đích và yêu cầu
- Tuyên truyền rộng rãi đến CBCC-NLĐ trong toàn ngành Thống kê Đà Nẵng hiểu biết đầy đủ về pháp luật,
nhận thức sâu sắc về chủ trương thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; qua đó tạo sự chuyển biến
mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể CBCC ngành Thống kê ý thức tôn trọng và chấp hành
pháp luật; bảo đảm trật tự xã hội; giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giữ gìn
vệ sinh, bảo vệ môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa và giao tiếp - ứng xử nơi công cộng.
- Thể hiện tính văn minh, lịch sự tại công sở; luôn hòa đồng, vui vẻ với đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng và
hình thành thói quen trong đời sống hàng ngày về sự văn minh, lịch sự nơi công cộng.
- Mỗi CBCC-NLĐ ngành Thống kê Đà Nẵng luôn phát huy văn hóa giao tiếp - ứng xử văn minh nơi công
cộng, lối sống thân thiện, nhiệt tình và mến khách của người Đà Nẵng, góp phần xây dựng và giữ gìn hình
ảnh của thành phố đối với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.
II. Nội dung thực hiện.
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức CBCC-NLĐ về văn hóa, văn minh đô thị
- Cục Thống kê Đà Nẵng mở Hội nghị tuyên truyền, giáo dục cho CBCC-NLĐ toàn ngành hiểu được nội
dung Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách
hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu
xây dựng thành phố trong tình hình mới; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”
Thời gian thực hiện: Tháng 1/2015
- Đăng nội dung các Chỉ thị lên Website của Cục Thống kê Đà Nẵng để mọi người dễ dàng tìm hiểu và thực
hiện.
2. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa.
- Công đoàn Cục Thống kê phối hợp với Đoàn Thanh niên Cục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vào
các ngày Lễ lớn trong năm 2015;
- Thời gian thực hiện: Tháng 4, tháng 9, tháng 12
- Tích cực tham gia Hội thi “Tiếng hát công chức viên chức và thời trang công sở”, “CCVC với văn hóa, văn
minh đô thị” nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng bộ
thành phố lần thứ XXI do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phát động vào tháng 5 năm 2015.
- Cục Thống kê Đà Nẵng tổ chức hội thi giải cầu lông các Cục Thống kê của 7 tỉnh miền Trung vào đầu
tháng 9 năm 2015. Ngay từ đầu năm 2015, Công đoàn Cục Thống kê Đà Nẵng đã triển khai đến các CBCCNLĐ tham gia tập cầu lông để dự Giải.
- Ban nữ công Cục Thống kê tích cực tổ chức các hoạt động phong trào như: “Cuộc thi nấu ăn ngon”, “Hái
hoa dân chủ” và tặng quà cho chị em Phụ nữ nhân các ngày 8/3, 20/10, 28/6…
3. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội và giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị
- Vận động, tổ chức CBCC-NLĐ tích cực tham gia đấu tranh tội phạm, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, lên
án các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và nơi cư trú.

- CBCC-NLĐ tích cực tham gia xóa quảng cáo rao vặt trước công sở, tại khu dân cư nơi cư trú, không nhận
tờ rơi quảng cáo trên đường phố, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, kịp thời phát hiện, tố giác đối tượng vi phạm.
- Vận động CBCC-NLĐ có ý thức giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để
kinh doanh buôn bán, để phương tiện không đúng nơi quy định; chỉnh trang, giữ gìn cảnh trí mặt tiền nhà
đảm bảo mỹ quan thành phố; kịp thời thông báo để cơ quan chức năng xử lý người lang thang xin ăn, người
bán hàng rong, chèo keo khách du lịch.
4. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông
- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông; xây dựng ý thức và hành
vi văn hóa giao thông khi tham gia giao thông.
- Vận động CBCC-NLĐ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông, đi đúng làn đường, tốc độ cho
phép, đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn, không lạng lách, đánh võng, không sử dụng rượu bia khi tham gia
giao thông; dừng, đỗ xe tại các cổng trường, cổng bệnh viện đúng nơi quy định.
- Không xét danh hiệu thi đua đối với CBCC-NLĐ vi phạm trật tự về an toàn giao thông.
5. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường
- Đoàn Thanh niên Cục Thống kê thường xuyên vận động Thanh niên trong cơ quan dọn dẹp vệ sinh, gỡ tờ
rơi quảng cáo trước cổng và trên đường phố xung quanh cơ quan và vận động các CBCC của cơ quan tham
gia có chất lượng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp” tại địa phương nơi cư trú.
- Vận động CBCC-NLĐ không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; giữ gìn vệ sinh môi trường trên các
tuyến đường, khu vực công cộng và bãi biển du lịch; có thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ chăm
sóc cây xanh, tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt.
- Nhân rộng mô hình “Công sở xanh, sạch, đẹp”, “Văn hóa, văn minh công sở”
6. Xây dựng nếp sống văn hóa và giao tiếp - ứng xử văn minh nơi công cộng
- CBCC-NLĐ gương mẫu thực hiện văn hóa giao tiếp - ứng xử nơi công cộng, văn hóa giao tiếp – giao tiếp
tại cộng đồng dân cư; văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp - ứng xử.
III. Tổ chức thực hiện
Các tổ Công đoàn Cục Thống kê cùng toàn thể CBCC-NLĐ Cục Thống kê Đà Nẵng tích cực nghiên cứu,
học hỏi và tham gia đầy đủ các phong trào được phát động, tích cực thực hiện các nội dung của “Năm văn
hóa, văn minh đô thị 2015”./.
Quyết định số 72/QĐ-CTK ngày 19/1/2015 về kế hoạch tổ chức thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô
thị 2015” đối với cán bộ công chức ngành Thống kê Đà Nẵng

