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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1620/Qð-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ðỊNH
Về ban hành Tiêu chí xây dựng tuyến ñường
văn minh ñô thị cấp thành phố, giai ñoạn 2009 - 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 74/2008/Qð-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy
ban nhân dân thành phố ban hành Quy ñịnh về quản lý và sử dụng lòng ñường, vỉa hè
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 311/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện chủ ñề “Năm 2009 Năm thực hiện nếp sống văn minh ñô thị”;
Xét ñề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 297/SGTVT-GT ngày 20
tháng 02 năm 2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Tiêu chí xây dựng tuyến ñường
văn minh ñô thị cấp thành phố, giai ñoạn 2009 - 2010.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Giao thông
vận tải, Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, Thủ trưởng các Sở - ngành, ñoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu Hà
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHÍ
Xây dựng tuyến ñường văn minh ñô thị cấp thành phố
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1620/Qð-UBND
ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. Tiêu chí văn minh:
1. Cơ quan, ñơn vị, hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc ñúng quy ñịnh và ñầy ñủ trong
các ngày Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng;
2. Các công trình di tích lịch sử văn hóa, cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, tài sản nơi
công cộng luôn ñược giữ gìn, bảo quản và chăm sóc sạch ñẹp;
3. Trụ sở cơ quan, nhà ở, cửa hàng và công trình khác ở mặt tiền ñường phải bảo
ñảm sạch ñẹp, an toàn; không phơi quần áo, ñồ dùng sinh hoạt trước mặt tiền nhà ảnh
hưởng cảnh quan ñô thị;
4. Hệ thống chiếu sáng, thoát nước luôn hoạt ñộng tốt.
5. Không treo, vẽ, dán quảng cáo trái phép;
6. Không có người ăn xin, buôn bán hàng rong; không ñể xảy ra tình trạng ñeo
bám, níu kéo du khách;
7. ðảm bảo lối lên xuống vỉa hè cho người khuyết tật có thể tiếp cận thuận lợi
theo ñúng quy chuẩn trên suốt tuyến ñường.
II. Tiêu chí vệ sinh môi trường ñô thị:
1. Lòng ñường, vỉa hè luôn sạch sẽ; quét dọn thường xuyên, không ñể nước
ñọng, rác thải, nước thải ñổ ra mặt ñường, vỉa hè;
2. Việc thu gom rác thải phải tổ chức hợp lý và chặt chẽ, 100% hộ dân có hợp
ñồng thu gom rác cố ñịnh về thời gian, ñịa ñiểm giao nhận; không ñể rác thải trước
cửa nhà hoặc vỉa hè;
3. Không ñể xảy ra tình trạng chăn, dắt, thả súc vật chạy rong, phóng uế trên
ñường phố;
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4. Lắp ñặt các phương tiện tiện ích công cộng như thùng rác, nhà vệ sinh theo
quy ñịnh của ñịa phương; việc lắp ñặt phải ñảm bảo thẩm mỹ và phù hợp cảnh quan,
thuận lợi cho nhân dân sử dụng.
III. Tiêu chí về trật tự ñô thị, an toàn giao thông:
1. Công tác tổ chức sắp xếp chỗ ñậu xe dưới lòng ñường phải phù hợp quy
hoạch và thực hiện ñúng quy ñịnh;
2. Vỉa hè bằng phẳng, trong tình trạng sử dụng tốt, ñảm bảo an toàn giao thông;
3. Không ñược phép lấn chiếm vỉa hè ñể sử dụng vào mục ñích khác ngoài việc
dành cho người ñi bộ và phải bố trí các ñiểm giữ xe công cộng phù hợp, ñúng quy
ñịnh ñể phục vụ cho các hoạt ñộng kinh doanh, tham quan, vui chơi, giải trí của
người dân và du khách;
4. Bố trí ñủ lực lượng hướng dẫn ñiều tiết giao thông vào giờ cao ñiểm tại các vị
trí thường xuyên hoặc có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến ñường./.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

