
  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Nội Quy tạm thời tuyến phố đi bộ  

khu vực Quảng Trường Hồ Chí Minh 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 12 tháng 11 năm 2009 của 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 

công cộng; 

Căn cứ Nghị định số 124/2015/NĐ-CP, ngày 19 tháng 11 năm 2015 của 

Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, 

ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

Căn cứ Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây 

dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản 

xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh 

doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; 

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ - CP, ngày 23 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ Quu định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP, ngày 17 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật kiến trúc; 

Căn cứ văn Bản hợp nhất số 604/VBHN-BVHTTDL, ngày  21/02/2019 của 

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng; 

Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ -UBND, ngày 23 tháng 5 năm 2012 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý 

đường bộ trong đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày       tháng      năm 2020 



  

Căn cứ Thông Báo Kết luận số 251/TB-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 

2020, của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

họp nghe UBND thành phố Vĩnh Yên báo cáo về công tác chỉnh trang đô thị và 

các công việc chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2020 của 

UBND thành phố Vĩnh Yên về tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ khu vực Quảng 

trường Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt và ban hành Nội Quy tạm thời tuyến phố đi bộ khu vực 

Quảng trường Hồ Chí Minh thành phố Vĩnh Yên. 

                                 (Có Nội Quy ban hành kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; Trưởng phòng 

Quản lý đô thị; Trưởng phòng Kinh tế; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông 

tin thể thao; Chủ tịch UBND phường Khai Quang và Thủ trưởng các phòng, 

ban, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3  (T/h); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy, HĐND Thành phố (b/c); 

- CT, các Phó CT UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND TP; 

- Đảng ủy, UBND các xã, phường; 

- Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội TP; 

- CPVP HĐND, UBND TP; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
                 Lê Anh Tân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NỘI QUY TẠM THỜI TUYẾN PHỐ ĐI BỘ  

KHU VỰC QUẢNG TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH 

  (Ban hành kèm theo Quyết định số.. .....QĐ-UBND, ngày 25/12/2020 

 của UBND thành phố Vĩnh Yên) 

----------------- 

 

* Thời gian hoạt động vào tối thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 

26/12/2020 (Mùa đông từ 18h00 - 23h00; Mùa hè từ 19h00 - 23h00). 

* Phạm vi hoạt động: Đường Hai Bà Trưng từ đường Tôn Đức Thắng 

đến ngã năm Nhà Thi đấu tỉnh; Đường Văn Cao từ giao đường Tôn Đức Thắng 

đến giao đường Mê Linh; Khu vực sân trước nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc và khu vực 

hồ Quảng trường Hồ Chí Minh. 

* Nội dung: 

1. Thực hiện nếp sống văn minh; Có thái độ, hành vi ứng xử văn hóa, văn 

minh nơi công cộng; Có trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục. 

Không có những hành vi, lời nói thiếu văn hóa, không phù hợp với thuần 

phong mỹ tục. 

 2. Không đi, dắt, mang, để các phương tiện giao thông tại các vị trí công 

cộng. 

 3. Không dừng, đỗ các phương tiện giao thông trước các điểm chốt, khu 

vực ra vào tuyến phố đi bộ. 

 4. Không tổ chức biểu tình, tuần hành, tụ tập đông người, tuyên truyền, 

lưu hành, phát tán, trưng bày các sản phẩm nội dung trái pháp luật; không tổ 

chức các hoạt động gây mất trật tự công cộng. 

5. Không tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; ăn nhậu, bói toán, mại 

dâm, sử dụng ma túy, các chất kích thích khác và có hành vi, lời nói phản cảm, 

kích động gây mất trật tự công cộng. 

 6. Không mang, tàng trữ vũ khí, vật liệu cháy, nổ trái phép; Không đun, 

nấu, đốt vàng mã, đốt lửa. 

 7. Không dắt, thả, vật nuôi, gia súc, gia cầm. 

8. Không bơi lội, giặt đồ, câu, đánh bắt cá và sinh vật khác dưới lòng hồ. 

 9. Không thực hiện các hành vi dẫm, nằm, trên thảm cỏ, ghế đá; không 

ngắt hoa, trèo cây, bẻ cành, hái quả, chặt hạ, hủy hoại cây xanh. 

 10. Không xả rác thải, chất thải, phóng uế, tiểu tiện, chất thải của vật 

nuôi không đúng nơi quy định. 

 11. Không viết, vẽ, chạm, khắc, bôi bẩn, treo, dán tờ rơi quảng cáo, rao 

vặt lên đường, dải phân cách, vỉa ba toa, bờ tường, cây xanh, cột điện,... các 

thiết bị, công trình kiến trúc. 

 12. Không bán hàng rong, đánh giày, nài ép, đeo bám du khách để bán 

hàng, xin ăn, xin tiền dưới mọi hình thức tại các khu vực công cộng. 



  

13. Không thực hiện hành vi tháo dỡ, di chuyển hoặc có hành vi làm hư 

hại các thiết bị, tài sản, vật dụng, thiết bị kỹ thuật được lắp đặt, trang trí. 

 14. Không tự ý tổ chức, biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao, trò chơi, 

ảo thuật... dùng loa, đài, kèn trống... để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi 

trường, thu hút và làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của không gian tuyến 

phố đi bộ khi chưa được cho phép. 

 15. Không thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật./. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Kính gửi:...................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đ/c Lê Anh Tân - Phó Chủ tịch UBND 

thành phố; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tuyến phố đi bộ khu vực 

Quảng trường Hồ Chí Minh, tại hội nghị ngày 23/12/2020. 

Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt và  

tạm thời ban hành “Một số quy định chung về hoạt động tuyến phố đi bộ khu 

vực Quảng trường Hồ Chí Minh”  

Để có cơ sở bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung dự thảo, Phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố xin ý kiến của đồng chí tham gia đóng góp, bổ 

sung trực tiếp vào nội dung dự thảo (Nếu các đồng chí nhất trí với nội dung dự 

thảo và không có ý kiến thêm đề nghị xác nhận vào văn bản) và gửi lại phòng 

Văn hóa và Thông tin trước 15h00 ngày 24/12/2020 để phòng chỉnh sửa, bổ 

sung hoàn thiện theo yêu cầu./. 

Đây là nội dung quan trọng đề thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc 

UBND thành phố; Thành viên Ban Chỉ đạo tuyến phố đi bộ khu vực Quảng 

trường Hồ Chí Minh 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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