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Sáng 21/01/2011, tại tuyến đường N24 – phường An
Xuân, UBND thành phố Tam Kỳ đã tổ chức Lễ phát động xây
dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2011.
Dự Lễ phát động có đại diện Lãnh đạo Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa
tỉnh Quảng Nam; Lãnh đạo Thành ủy – UBND – UBMTTQVN thành phố, các
ban, ngành, đoàn thể của thành phố; đại diện Lãnh đạo các xã, phường; đặc biệt
sự tham dự của đại diện nhân dân các địa phương có tuyến phố được lựa chọn:
Mục đích của việc xây dựng
An Xuân, An Sơn, An Mỹ, Phước Hòa, Tân Thạnh.

tuyến phố văn minh đô thị là nhằm tạo ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện hành vi ứng xử
văn hóa, thân thiện, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên các tuyến phố, qua đó
góp phần xây dựng môi trường văn hóa văn minh đô thị. Đây là một trong các nội dung thi đua
của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thành phố lập thành tích chào mừng kỷ niệm 105
năm phủ lỵ Tam Kỳ và 05 năm thành lập thành phố; tạo tiền đề, động lực cho sự phát triển kinh
tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2011, góp phần xây dựng thành phố Tam Kỳ ngày càng
văn minh giàu đẹp, đạt các tiêu chí của đô thị loại 2 vào năm 2015.

Việc đánh giá tuyến phố văn minh đô thị được dựa
trên các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật. Theo
đó, thành phố từng bước đầu tư về cơ sở hạ tầng, cơ
sở vật chất kỹ thuật như: hệ thống điện chiếu sáng,
cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh
đô thị, vạch chỉ giới vỉa hè,…
1/5

Phát động xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2011
Viết bởi
Thứ hai, 24 Tháng 1 2011 22:25

- Tiêu chí 2: Vệ sinh môi trường, cảnh quan đô
thị. Theo tiêu chí này thì các tuyến phố phải đảm
bảo xanh, sạch, đẹp. Vỉa hè, lòng lề đường luôn
sạch sẽ, đảm
bảo đầy đủ các công
trình vệ sinh, không lấn chiếm vỉa hè….

- Tiêu chí 3: Trật tự đô thị, an toàn giao
thông, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn… Việc
treo đặt biển, bảng hiệu phải đảm bảo mỹ
quan đô thị, theo đúng quy định của các cơ
quan chức năng; không tự ý đập phá bó vỉa
để làm lối
lên xuống; đảm bảo
vệ sinh sạch sẽ khi xây dựng công trình…

- Tiêu chí 4: Ý thức chấp hành pháp luật,
thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị.
100% cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, doanh
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nghiệp…chấp hành chú trương, đường lối,
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước; Phải treo cờ tổ quốc đầy đủ trong các
dịp lễ, Tết đúng quy định; Không có người
lang thang, ăn xin cư ngụ
trên
tuyến phố; không chứa chấp các tệ nạn xã
hội…

Qua xét duyệt, có 05 tuyến phố
được lựa chọn thí điểm trong năm 2011 là:

1. Tuyến Phan Bội Châu: Điểm đầu là
Nguyễn Du, điểm cuối là Trần Phú; Độ dài tuyến
này là 800m.

2. Tuyến Phan Châu Trinh: Điểm đầu là
Trần Cao Vân, điểm cuối là Huỳnh Thúc Kháng;
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Độ dài tuyến này là 900m.

3. Tuyến Huỳnh Thúc Kháng: Điểm đầu là Phan
Châu Trinh, điểm cuối là đường N24; Độ dài
tuyến này là 600m.

4. Tuyến Trần Cao Vân: Điểm đầu là Phan Châu
Trinh, điểm cuối là Hùng Vương; Độ dài tuyến này
là 850m.

5. Tuyến Hùng Vương: Điểm đầu là Huỳnh Thúc
Kháng, điểm cuối là Trưng Nữ Vương; Độ dài
tuyến này là 1400m.

Đây là các tuyến phố được lựa chọn triển khai
trong năm 2011. Các tuyến phố còn lại sẽ được
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triển khai trong các năm tiếp theo.

Chủ trương xây dựng tuyến phố văn
minh đô thị của thành phố được đông đảo
nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây là
giải
pháp thiết thực nhằm cụ thể hoá nội dung Đề
án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô
thị” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện cuộc
vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần để Tam Kỳ
đạt các tiêu chí của đô thị loại 2 vào năm
2015.

Tin: Mai Kim Dung
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