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TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Định 

 

 

Phản biện 1: PGS.TS. TRẦN ĐỨC NGÔN 

 

Phản biện 2: PGS.TS. NGUYỄN HỮU THỨC 

 

 

 

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ 

tại trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương 

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

Có thể tìm hiểu luận văn tại:   

Thư viện Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương 



MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thành phố Đà Nẵng đã không ngừng vươn 

lên và đạt được nhiều thành tựu to lớn về các mặt 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 

phòng.  

An Hải Đông là phường trung tâm của quận 

Sơn Trà, có 8 khu vực với 52 tổ tự quản. Trong 

những năm qua, diện mạo của phường ngày một thay 

đổi với kinh tế ngày càng phát triển, tình hình an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, hệ thống cơ 

sở hạ tầng được xây dựng và nâng cấp. Ngoài ra, 

công tác xây dựng đời sống văn hóa và văn minh đô 

thị ở phường An Hải Đông cũng được đặc biệt chú 

trọng, cụ thể là đầu tư xây dựng, hoàn thiện các thiết 

chế văn hóa ngày càng kiên cố và bố trí đầy đủ cơ sở 

vật chất trên cơ sở các sân, bãi tập luyện thể dục thể 

thao, Trung tâm Học tập cộng đồng và Nhà văn hóa 

phường. 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các chủ 

trương, chính sách, thì vẫn còn nhiều mặt hạn chế.  

Muốn khắc phục tình hình nêu trên cần nghiên 

cứu cơ sở lý luận và thực trạng, từ đó đề xuất được 



các giải pháp để nâng cao công tác chỉ đạo xây dựng 

phường đạt chuẩn văn minh đô thị thời gian tới đạt 

hiệu quả cao. Với những lý do trên, tôi chọn đề tài: 

“Xây dựng phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn văn minh đô thị”  

làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản 

lý văn hóa. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Trong giai đoạn toàn cầu hóa cũng như cả thế 

giới đang chịu sự tác động của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4, xây dựng đô thị văn minh được xác 

định là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Chính vì 

vậy, vấn đề này đã thu hút sự quan tâm và đi sâu 

khảo sát nghiên cứu thực tiễn của nhiều nhà nghiên 

cứu khoa học và quản lý văn hóa. 

Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu dừng 

lại ở mức độ thống kê hay giới thiệu tổng quát. Để có 

công trình nghiên cứu một cách hệ thống về xây 

dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị ở phường 

An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tác 

giả sẽ tiếp thu một cách chọn lọc để làm cơ sở lý 

luận; đồng thời áp dụng thực tiễn để giải quyết những 

yêu cầu của đề tài.  



3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Công tác xây dựng phường An Hải Đông, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn văn 

minh đô thị.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về văn minh đô thị 

ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác xây 

dựng văn minh đô thị ở phường An Hải Đông, quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.  

- Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác xây dựng phường An Hải 

Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn 

văn minh đô thị trong thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu các hoạt động xây dựng phường 

đạt chuẩn văn minh đô thị tại phường An Hải Đông, 

quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 



Phạm vi về thời gian: từ năm 2015 đến nay, (vì 

năm 2015 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ phường 

lần thứ X). 

Phạm vi về không gian: phường An Hải Đông, 

quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. 

Phạm vi về nội dung: Xây dựng phường An 

Hải Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng đạt 

chuẩn văn minh đô thị 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Căn cứ vào mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, 

đề tài triển khai các phương pháp nghiên cứu chính 

là: 

Phương pháp thu thập, tra cứu tài liệu: tác giả 

đã thu thập, tra cứu tài liệu và những công trình khoa 

học có liên quan.  

Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên cơ sở 

các nguồn tư liệu, tác giả sẽ phân tích, tổng hợp, so 

sánh để chắt lọc các thông tin liên quan đến đề tài.  

Phương pháp điền dã, khảo sát: Tác giả đã 

xuống địa bàn tiến hành chụp ảnh tư liệu, thực hiện 

công tác phỏng vấn.  

6. Những đóng góp của luận văn 



Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên 

sâu về công tác xây dựng văn minh đô thị ở phường 

An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

Kết quả nghiên cứu bổ sung căn cứ từ thực tiễn góp 

phần hoàn thiện lý luận công tác xây dựng văn minh 

đô thị. 

Luận văn là tài liệu tham khảo có giá trị khoa 

học cho các nhà nghiên cứu tham khảo và giúp các 

nhà nghiên cứu hiểu rõ về công tác xây dựng văn 

minh đô thị nói chung và phường An Hải Đông, quận 

Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng hiện nay nói riêng.  

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham 

khảo và Phụ lục, nội dung của luận văn gồm 03 

chương cụ thể như sau: 

Chương 1: Những vấn đề chung về văn minh 

đô thị và khái quát về phường An Hải Đông, quận 

Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng 

Chương 2: Đánh giá chung về xây dựng  

phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng đạt chuẩn văn minh đô thị 



Chương 3: Giải pháp xây dựng Phường An Hải 

Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn 

văn minh đô thị 

CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG 

CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ VÀ PHƯỜNG AN 

HẢI ĐÔNG, QUẬN SƠN TRÀ,  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

1.1. Những vấn đề chung 

1.1.1. Một số khái niệm 

1.1.1.1. Văn minh 

Có thể hiểu văn minh là một phần của văn hóa, 

đặc biệt là tình trạng tiến bộ của con người trong phạm 

vi kỹ thuật và những cải tiến đời sống vật chất. 

1.1.1.2. Văn minh đô thị 

Văn minh đô thị là sản phẩm của công nghiệp 

hóa bắt đầu từ châu Âu. Cuộc cách mạng kỹ thuật và 

công nghệ đã tạo ra các đô thị công nghiệp khổng lồ 

với hàng triệu người. Người dân sống ở các Thành 

phố này được gọi là thị dân (chữ citizen bắt đầu từ 

city) và cũng từ đây người ta gọi xã hội đó là văn 

minh (chữ văn minh civilization cũng bắt đầu từ 

City). 



1.1.1.3. Chuẩn văn minh đô thị 

Chuẩn văn minh đô thị là đạt được các tiêu 

chuẩn trong các quy định theo các văn bản của Nhà 

nước, qua đó giữ gìn và phát huy những phong tục, 

những nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống của quê 

hương, đất nước, hình thành và phát triển nếp sống 

văn minh tiến bộ trong quá trình đô thị hóa. 

1.1.1.4. Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị  

Để xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô 

thị, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt 

Nam và các đoàn thể phải xây dựng kế hoạch, ban 

hành văn bản triển khai, tổ chức phát động, triển khai 

các mô hình ấp văn hóa, khu phố văn hóa, thực hiện 

hoàn thành các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh 

đô thị. Nội dung thực hiện theo những mục tiêu, 

chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm, trọng 

điểm của từng năm.  

1.1.2. Nội dung xây dựng chuẩn văn minh đô thị 

Để đạt chuẩn văn minh đô thị thì mỗi địa 

phương phải tập trung xây dựng những tiêu chuẩn 

phù hợp với thực tế mỗi địa phương trên cơ sở các 

văn bản chỉ đạo của các cấp. Vì thể, trong thời gian 

qua trong công tác xây dựng phường đạt chuẩn văn 



minh đô thị, phường An Hải Đông đã tập trung vào 

các hoạt động chủ yếu như công tác thông tin, tuyên 

truyền; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, 

an toàn thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường, trật 

tự mỹ quan đô thị và xây dựng đời sống văn hóa lành 

mạnh, phát triển.  

1.1.3. Các văn bản chỉ đạo, quản lý về xây dựng văn 

minh đô thị 

1.1.3.1. Quan điểm của Đảng  

Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 

của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố 

Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  

Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành 

ủy về tổ chức thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô 

thị”  

Chương trình số 39-CTr/TU ngày 31-1-2020 

của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Xây 

dựng, phát triển Đà Nẵng thành trung tâm văn hóa, 

giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, chất lượng cao 

gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, 

hướng đến xây dựng “thành phố đáng sống” đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045”  



1.1.3.2. Các văn bản quản lý nhà nước về xây dựng 

văn minh đô thị 

Nghị quyết số 5/2005/NQ-HĐND ngày 

26/7/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng khóa VII, kỳ họp thứ 5 về thực hiện Chương 

trình “Xây dựng TP 3 có: có nhà ở, có việc làm và có 

nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”. 

Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng 

đến năm 2020; 

Nghị quyết số 25/2005/NQ-HĐND ngày 

26/7/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà 

Nẵng khóa VII, kỳ họp thứ 5 về thực hiện Chương 

trình “Xây dựng TP 3 có: có nhà ở, có việc làm và có 

nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”.  

Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND, ngày 25 tháng 

05 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị 

và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 



Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 

04/6/2012 của Chủ tịch UBND thành phố về viện ban 

hành bộ tiêu chí xâu dựng các mô hình điểm “Tuyến 

đường văn minh đô thị”, “Chợ văn minh thương 

mại”, “Tổ dân phố không rác trên địa bàn Đà Nẵng”. 

Quyết Định số 9861/QĐ-UBND ngày 

29/11/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 

về ban hành bộ tiêu chuẩn, hồ sơ; trình tự, thủ tục 

bình xét và bảng chấm điểm các mô hình trong Đề án 

"Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2015. 

1.2. Khái quát về phường An Hải Đông, quận Sơn 

Trà, thành phố Đà Nẵng  

1.2.1. Điều kiện tự nhiên 

Phường An Hải Đông ba mặt giáp với ba trục 

đường lớn, trong đó đường Ngô Quyền là trục lộ giao 

thông chính nối liền với cảng biển Tiên Sa và núi 

Sơn Trà, có vị trí quan trọng về mặt kinh tế và quân 

sự. 

So với các phường trong quận thì kinh tế tăng 

trưởng còn thấp và thiếu vững chắc. Thương mại - 

dịch vụ trên địa bàn còn nhỏ lẻ. Công tác thu ngân 

sách hằng năm chưa ổn định, chưa phát triển được 



nguồn thu, thuế nợ đọng vẫn còn cao; một số công 

trình, dự án trên địa bàn chậm triển khai, khớp nối 

quy hoạch dẫn đến tình trạng ngập úng một số nơi 

trong khu dân cư, công tác quản lý trật tự vỉa hè gặp 

khó khăn, lòng đường và trật tự an toàn giao thông 

chưa được đầu tư đồng bộ.  

1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và văn 

hóa 

1.2.2.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

Hướng phát triển kinh tế của phường được xác 

định theo hướng “Dịch vụ - Thương mại - Tiểu thủ 

công nghiệp.”. Trong điều kiện địa bàn Phường có 

nhiều khó khăn về mặt bằng sản xuất – kinh doanh, 

về vốn và bảo vệ môi trường, song kinh tế cơ bản vẫn 

giữ được sự tăng trưởng; tổng giá trị sản xuất CN-

TTCN tốc độ tăng bình quân hằng năm là 13,49% , 

dịch vụ thương mại đạt khá do cơ sở hạ tầng ngày 

càng hoàn thiện, tốc độ luân chuyển hàng hóa tăng 

bình quân hằng năm là 17,38%. 

1.2.2.2. Tình hình phát triển văn hóa 

Tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “ 

xây dựng  nếp sống văn hoá văn minh đô thị” gắn với 



cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị 

văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu; đẩy mạnh 

công tác phòng ngừa, góp phần đấu tranh có hiệu quả 

các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia, giữ gìn trật 

tự an toàn xã hội, phấn đấu kìm hãm tội phạm và đẩy 

lùi các tệ nạn xã hội... góp phần thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa 

phương năm 2019. 

1.2.3. Vai trò của xây dựng văn minh đô thị đối với 

người dân phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, 

Thành phố Đà Nẵng 

1.2.3.1. Đối với việc phát triển kinh tế - chính trị 

Thứ nhất, việc xây dựng văn minh đô thị có 

thể giải quyết cơ bản các vấn đề thách thức nảy sinh 

trong quá trình đô thị hóa của Việt Nam.  

Thứ hai, tạo cơ hội lớn để tiến hành đổi mới 

mô hình tăng trưởng kinh tế, đổi mới cách thức quản 

lý, điều hành xã hội, nhằm rút ngắn khoảng cách với 

các nước phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh đô 

thị, cạnh tranh quốc gia, thu hút đầu tư, đồng thời đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững theo mục tiêu, 

nhiệm vụ đề ra. 

1.2.3.2. Đối với phát triển văn hóa - xã hội 



Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị 

nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân phường An Hải Đông. Qua đó huy 

động các nguồn lực xã hội và sự tham gia của người 

dân trong việc xây dựng bộ mặt đô thị của phường 

ngày càng khang trang, sạch đẹp. 

Tiểu kết  

Xây dựng văn minh đô thị là một xu thế tất 

yếu, khách quan đối với các đô thị hiện nay trên thế 

giới. Đây là vấn đề tuy không còn mới nhưng việc 

nhận thức và triển khai thực hiện là một quá trình hết 

sức khó khăn, phức tạp, nhất là đối với các nước 

đang phát triển như Việt Nam chúng ta. 

CHƯƠNG 2 

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ XÂY DỰNG  PHƯỜNG 

AN HẢI ĐÔNG, QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ 

2.1. Chủ thể xây dựng văn minh đô thị 

2.1.1. Chủ thể nhà nước 

2.1.1.1. UBND thành phố Đà Nẵng 

 UBND thành phố đã ban hành Đề án “ Xây 

dựng NSVH-VMĐT trên địa bàn thành phố đến năm 

2010”. Đề án bắt đầu từ năm 2005 và kết thúc vào 



năm 2010. Dựa vào đề án này các cấp ủy Đảng, 

UBND các cấp, các Sở ban, ngành và phối hợp tham 

gia vận động của Mặt trận, đoàn thể, tổ chức xã hội 

có cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện nếp 

sống văn hóa - văn minh đô thị trong cộng đồng. 

2.1.1.2. Phòng Văn hóa và Thông tin quận Sơn Trà 

Phòng Văn hóa và thông tin là cơ quan chuyên 

môn tham mưu cho UBND quận về lĩnh vực xây 

dựng văn minh đô thị trên địa bàn quận Sơn Trà.  

Ngoài ra còn là cơ quan hướng dẫn các tổ 

chức, đơn vị, và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện 

xây dựng phong trào "TDĐKXDĐSVH"; bảo vệ các 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo 

vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du 

lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch 

trên địa bàn. 

2.1.1.3. Ủy ban nhân dân phường An Hải Đông 

Theo luật tổ chức chính quyền địa phương thì 

Ủy ban nhân dân phường thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, 

ủy quyền; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, 

xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ 



môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị 

trên địa bàn phường và quản lý dân cư trên địa bàn 

phường theo quy định của pháp luật. 

2.1.2. Chủ thể cộng đồng 

Hiện nay, phong trào xây dựng chuẩn văn 

minh đô thị ở phường An Hải Đông đều nhận được 

sự hưởng ứng đông đảo của người dân. Người dân 

trên địa bàn phường đều nhận thấy việc triển khai 

xây dựng phong trào xây dựng phường đạt chuẩn văn 

minh tại các khu dân cư đã góp phần tác động mạnh 

mẽ đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

2.1.3. Cơ chế phối hợp  

Chủ thể quản lý nhà nước có nhiệm vụ hướng 

dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, khen thưởng. Để thực hiện 

nhiệm vụ này, Đảng ủy phường An Hải Đông hàng 

tháng đã đưa nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn 

văn minh đô thị vào nghị quyết đồng thời chỉ đạo Ủy 

ban nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể xây dựng 

chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức 

thực hiện.  

2.2. Xây dựng chuẩn văn minh đô thị  

2.2.1. Triển khai và xây dựng văn bản về xây dựng 

chuẩn văn minh đô thị 



Bên cạnh việc thực hiện các văn bản của cấp 

trên thì UBND phường An Hải Đông đã triển khai 

nhiều văn bản đến khu dân cư để hiện thực hóa chủ 

trương xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.  

2.2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

UBND phường đã thường xuyên phối hợp với 

Mặt trận và các Hội đoàn thể chính trị xã hội trong 

việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nội 

dung, chương trình của Phong trào TDĐKXDĐSVH, 

xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.  

2.2.3. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, 

an toàn thực phẩm 

UBND phường ban hành và chỉ đạo triển khai 

nhiều văn bản về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công 

tác đảm bảo an  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm.  

2.2.4. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan 

đô thị 

Để thực hiện tốt năm văn hoá văn minh đô thị 

trên địa bàn. UBND phường đã thường xuyên tổ 

chức ra quân giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị. Tổ chức 

rà soát củng cố lại các nội dung văn bản lãnh đạo chỉ 



đạo của Đảng ủy như Nghị quyết chuyên đề, kế 

hoạch hành động trong việc triển khai thực hiện 

phường văn minh đô thị và tuyến đường, tuyến phố 

văn minh đô thị đảm bảo nội dung chỉ đạo bám sát 

các tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, đề 

án của quận theo hướng rõ nội dung nhiệm vụ, rõ chỉ 

tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ thực hiện.  

2.2.5. Đời sống văn hóa lành mạnh, phát triển 

2.2.5.1. Xây dựng các thiết chế văn hóa 

Nhìn chung từ năm 2017 đến nay, Trung tâm 

VHTT & HTCĐ phường An Hải Đông đã tham mưu 

cho UBND phường tổ chức được nhiều hoạt động 

văn hóa, thể thao, thu hút đuợc nhiều lượt tham gia 

của nhân dân trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, công 

tác xã hội hóa đầu tư thiết chế văn hóa được UBND 

phường quan tâm.  

2.2.5.2. Xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể 

thao 

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của kinh 

tế - xã hội của phường An Hải Đông, phong trào thể 

dục thể thao đã có bước phát triển mạnh mẽ và toàn 

diện, trên nhiều lĩnh vực, thu hút được đông đảo bà 

con nhân dân tham gia.  



2.2.5.3. Nếp sống văn minh trong việc cưới  

 Trên địa bàn phường An Hải Đông đã khuyến 

khích việc tổ chức cưới ở cộng đồng và gia đình để 

giữ gìn được những nét đẹp trong truyền thống, 

phong tục của dân tộc, phù hợp với điều kiện ở địa 

phương, để lại những dấu ấn tốt đẹp cho các đôi vợ 

chồng cũng như  khách mời tham dự.  

2.2.5.4. Nếp sống văn minh trong đám tang 

Trong những năm qua việc thực hiện nếp sống 

mới trong các đám tang trên địa bàn phường An Hải 

Đông đã có nhiều chuyển biến rõ nét, người dân ngày 

càng văn minh, tiết kiệm trong các nghi lễ tang ma.  

2.2.5.5. Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng 

Ở An Hải Đông có 4 tôn giáo chính hoạt động: 

Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Tin Lành và Cao Đài. Đa 

phần tôn giáo ở phường An Hải Đông có quan hệ gần 

gũi với chính quyền, tích cực tham gia vào các phong 

trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng đời sống 

văn hóa, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính 

sách của Đảng và Nhà nước.  

2.2.5.6. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, 

“Tổ dân phố văn hóa”; “cơ quan văn hóa”  

2.2.5.6.1. Xây dựng “Gia đình văn hóa” 



Xây dựng Gia đình văn hóa là nội dung hết sức 

quan trọng trong việc xây dựng phường đạt chuẩn 

văn minh đô thị; phong trào đã được nhân dân hưởng 

ứng mạnh mẽ và tham gia thực hiện, đa số các gia 

đình đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng Gia đình 

văn hóa, luôn động viên nhau có ý thức tự giác trong 

việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của nhà nước.  

2.5.6.2. Tổ dân phố văn hóa 

Phong trào xây dựng tổ dân phố văn hoá đã 

được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của đa số bà 

con nhân dân, vì vậy phong trào phát triển nhanh, 

rộng khắp, khơi dậy sự thi đua sáng tạo trong từng 

cộng đồng dân cư ở mỗi khu vực.  

2.2.5.6.3. Cơ quan văn hóa 

Phong trào xây dựng “Cơ quan văn hoá” được 

triển khai từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã được toàn thể 

cán bộ, công chức, người lao động trong toàn phường  

tích cực hưởng ứng và luôn thực hiện tốt các tiêu chí 

về nếp sống văn hóa, văn minh công sở, có ý thức xây 

dựng cơ quan văn hóa, đồng thời phát động các phong 

trào như: phong trào “Thi đua yêu nước”, vận động 

cán bộ, công chức, và người lao động trên địa bàn 



huyện tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện “Vì 

người nghèo”...  

2.2.5.7. Tổ chức các phong trào văn hóa, phong trào 

người tốt, việc tốt  

Nhiều phong trào thi đua được phát động ở các 

cấp, các ngành trong toàn quận Sơn Trà cũng như 

phường An Hải Đông . Qua các phong trào, đã xuất 

hiện nhiều cá nhân xuất sắc và tập thể điển hình trên 

nhiều lĩnh vực sản xuất kinh tế, công tác, hoạt động 

xã hội.  

2.2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra  

 Thường xuyên xây dựng kế hoạch và triển 

khai thực hiện có hiệu quả việc thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát. Công khai và tuyên truyền số điện thoại 

của lãnh đạo UBND phường và số điện thoại đường 

dây nóng  của thành phố để tổ chức, công dân có thể 

dễ dàng cung cấp những thông tin liên quan đến thái 

độ làm việc của CBCC cũng như những bức xúc 

trong lĩnh vực môi trường đô thị, trật tự đô 

thị….đồng thời thường xuyên rà soát, theo dõi và kịp 

thời xử lý đúng thời hạn quy định những vấn đề bức 

xúc của tổ chức, công dân phản ánh trực tiếp hoặc 

thông qua hệ thống thông tin thành phố. 



2.2.7. Công tác thi đua, khen thưởng 

Phong trào thi đua khen thưởng đi vào chiều 

sâu, thực chất và đã có nhiều tác động thiết thực, thực 

sự là động lực thúc đẩy việc thực hiện và hoàn thành 

các tiêu chí chuẩn văn minh đô thị. 

2.3. Đánh giá chung về công tác xây dựng phường 

An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

đạt chuẩn văn minh đô thị 

2.3.1. Ưu điểm  

Công tác xây dựng phường đạt chuẩn văn 

minh đô thị trong thời gian qua ở phường An Hải 

Đông đã có nhiều thay đổi tích cực, làm cho đời sống 

tinh thần, vật chất của người dân được cải thiện, 

hướng tới một xã hội phát triển, giàu đẹp, công bằng, 

dân chủ, văn minh, hiện đại.  

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

Trong quá trình nghiên cứu và phân tích các số 

liệu tác giả nhận thấy quá trình xây dựng phường An 

Hải Đông đạt chuẩn văn minh đô thị bộc lộ những 

hạn chế cần phải có những giải pháp cụ thể để khắc 

phục nhằm nâng cao chất lượng của phong trào trong 

thời gian đến.  

Tiểu kết   



Để tạo bước đột phá trong những năm đến 

cũng như giải quyết tốt những khó khăn, thách thức, 

phường An Hải Đông cần đổi mới tư duy, mạnh dạn 

chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng ngày càng 

thông minh, hiện đại, trong đó việc nghiên cứu và 

hiện thực hóa chính sách xây dựng văn minh đô thị là 

nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu mà phường An Hải Đông 

cần phải quan tâm thực hiện. 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG  

PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG, QUẬN SƠN TRÀ, 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẠT CHUẨN VĂN 

MINH ĐÔ THỊ  

3.1. Phương hướng xây dựng chuẩn văn minh đô 

thị ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng 

3.1.1. Đẩy mạnh xây dựng văn minh đô thị cùng với 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở phường An 

Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu 

rộng trong các cấp từ phường đến khu dân cư, các cơ 

quan, đơn vị hiểu biết về pháp luật, nhận thức sâu sắc 

về chủ trương thực hiện “Văn hóa, văn minh đô thị”, 



qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và 

hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân trên địa bàn phường.  

3.1.2. Xây dựng gia đình văn hóa làm trọng tâm 

trong xây dựng văn minh đô thị 

Xây dựng văn minh đô thị là một quá trình dài 

và phức tạp do đó đòi hỏi chính quyền các cấp phải 

nắm vững các cơ sở lý luận cũng như hoạt động thực 

tiễn để quá trình xây dựng kế hoạch cũng như tổ 

chức thực hiện chính sách được thực hiện một cách 

bài bản đạt hiệu quả. 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu 

quả xây dựng phường An Hải Đông, quận Sơn 

Trà, thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn văn minh đô 

thị. 3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền phối kết hợp với các ban ngành 

đoàn thể  

BCĐ phong trào ngay từ đầu năm cần phải 

tham mưu tổ chức các Hội nghị chuyên đề để quán 

triệt Nghị quyết của Đảng ủy phường về công tác xây 

dựng và thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và 

thực hiện Năm văn hóa văn minh đô thị, các Kế 

hoạch, văn bản của Ban chỉ đạo thành phố và Ban chỉ 



đạo quận Sơn Trà đến các cấp ủy chi bộ khu dân cư, 

Tổ dân phố, trưởng ban CTMT, trường học.  

3.2.2. Nâng cao nhận thức vai trò của xây dựng văn 

minh đô thị trong công tác quản lý 

Cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà 

nước về công tác xây dựng chuẩn văn minh đô thị. 

Nâng cao chất lượng các hoạt động, mô hình, tổ chức 

thực hiện và đánh giá thường xuyên. 

3.2.3. Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới 

hoạt động văn hóa từ phường đến cộng đồng dân 

cư 

 Một biện pháp quan trọng góp phần nâng cao ý 

thức của người dân có hiệu quả đó là tuyên truyền và 

giáo dục. Do đó, cần phải có kế hoạch tuyên truyền 

sâu rộng, cụ thể, nhắm vào từng đối tượng rõ ràng. 

Tổ chức thành nhóm “vi môi trường” để giáo dục, 

tuyên truyền sẽ hiệu quả hơn. 

3.2.4. Đổi mới cơ chế quản lý của nhà nước 

Để xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô 

thị thật sự đi vào hoạt động có chiều sâu các cấp có 

thẩm quyền cần hoàn thiện, bổ sung cơ chế chính 

sách để khuyến khích tạo ra những tác phẩm, công 

trình có giá trị, xứng đáng với  tầm vóc của đất nước, 



thành tựu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

của dân tộc ta.  

3.2.5. Đầu tư cơ sở vật chất, xã hội hóa các hoạt 

động văn hóa cơ sở  

3.2.5.1. Đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa 

 Trung tâm VHTT phường An Hải Đông phải 

tiếp tục tham mưu cho UBND phường tổ chức thêm 

nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, phong phú và đa 

dạng hơn để thu hút sự tham gia của nhân dân trên 

địa bàn phường.  

3.2.5.2. Xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn minh 

đô thị 

Xã hội hóa các hoạt động văn hóa, xây dựng 

phường đạt chuẩn văn minh văn minh đô thị  là chủ 

trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, phù hợp với 

quy luật vận động và phát triển của quá trình chuẩn 

hóa văn minh đô thị. Đây là một chính sách lâu dài, 

mang tính chiến lược nhằm đạt hiệu quả xã hội ngày 

càng cao trong các hoạt động văn hóa, văn minh đô 

thị.  

3.2.6. Phát huy vai trò của cộng đồng khu dân cư 

Từng bước tăng cường vai trò tự quản của 

cộng đồng dân cư; phát huy hơn nữa vai trò của các 



tổ chức, cá nhân trong và ngoài phường, đầu tư hỗ 

trợ phát triển văn hóa, luôn khuyến khích các tổ chức 

xã hội, cá nhân tham gia vào xây dựng và phát triển 

văn hóa tại địa phương.  

3.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, khen thưởng 

đối với hoạt động xây dựng văn minh đô thị  

Công tác thanh tra, kiểm tra là công việc 

thường xuyên và giữ vai trò quan trọng trong quản lý 

nhà nước đối với tất cả mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, 

công tác thanh tra, kiểm tra là một nội dung, một 

phương thức thực hiện sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng 

và sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Thực tế 

công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua cho 

thấy, địa phương nào chú trọng đến công tác này thì 

địa phương đó thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước, ít có khiếu nại, tố cáo và ngược lại.  

KẾT LUẬN 

Cùng với cả nước phường An Hải Đông hôm 

nay đang đứng trước những đổi thay lớn lao trong 

giai đoạn lịch sử mới. Thực tiễn và tư duy mới đang 

hình thành và phát triển trên quê hương An Hải anh 

hùng. Công tác xây dựng phường đạt chuẩn văn minh 

đô thị  là động lực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội 



ở địa phương, nâng cao nhận thức cho người dân 

trong việc giữ gìn các thuần phong mỹ tục, giá trị đạo 

đức, bản sắc văn hoá dân tộc vì mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.  

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa với những tiềm năng từ con người, truyền 

thống lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát triển 

đúng hướng là nguồn lực to lớn đưa kinh tế phường 

An Hải Đông lên tầm vóc mới. Trên quê hương An 

Hải sức sống mới đang trỗi dậy viết tiếp những bài ca 

trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, bộ 

mặt đô thị ngày một thay đổi làm đẹp thêm quê 

hương cách mạng anh hùng./. 

 

 


