
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Số:           /UBND-QLĐT 

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện kế 

hoạch 183/KH-UBND  

ngày 29/12/2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 
                     

Vĩnh Yên, ngày        tháng     năm 2021 

                                
 

 

Kính gửi:  

 - Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Quản lý đô thị, Văn 

hóa-TT, Tài nguyên- MT, Tài chính - KH, Trung tâm 

VH-TT&TT, Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố. 
 - Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND 

thành phố Vĩnh Yên về kiểm tra, xử lý trật tự đô thị phục vụ đón Tết Nguyên 

Đán Tân Sửu 2021. Ngày 06/01/2021, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội 

nghị triển khai kế hoạch, tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: 

Quản lý đô thị; Công an thành phố; Văn hóa - TT, Trung tâm Văn hóa -TTTT,  Đội 

QLTTĐT thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường. 

Để đảm bảo thời gian triển khai các nội trong kế hoạch, UBND thành phố 

chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng ban, đơn vị và UBND các xã, phường căn cứ nhiệm vụ được 

giao tại  kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 29/12/2020  khẩn trương xây dựng 

kế hoạch tổ chức thực hiện, thành lập tổ kiểm tra xử lý vi phạm và tuyên truyền 

nhân dân chấp hành các quy định về trật tự, văn minh đô thị xong trước ngày 

11/01/2021. (gửi kế hoạch và Quyết định thành lập tổ kiểm tra về phòng Quản lý 

đô thị để tổng hợp, theo dõi) 

2. UBND các xã, phường tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị từ 

ngày 12/01/2021. 

Yêu cầu, các phòng ban, đơn vị và UBND các xã, phường nghiêm túc thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CPCT, CPVP; 

- Lưu: VT, QLĐT. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Tạo 
 

 

 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 
Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày      tháng      năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Ngọc Hải  

về triển khai kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND 

thành phố Vĩnh Yên về kiểm tra, xử lý trật tự đô thị phục vụ đón 

 Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 

 

Ngày 06/01/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Ngọc Hải chủ trì 

hội nghị triển khai kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND 

thành phố Vĩnh Yên về kiểm tra, xử lý trật tự đô thị phục vụ đón Tết Nguyên 

Đán Tân Sửu 2021 

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Quản lý đô thị; Công 

an thành phố; Văn hóa - TT, Trung tâm Văn hóa -TTTT,  Đội QLTTĐT thành phố; 

Chủ tịch UBND các xã, phường, Trưởng công an, Đội trưởng Đội TTĐT các xã, 

phường. 

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Ngọc Hải kết 

luận như sau: 

1. Các phòng ban, đơn vị và UBND các xã, phường căn cứ nhiệm vụ được 

giao xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện, thành lập tổ kiểm tra, xử 

lý vi pham  xong trước ngày 12/01/2021. (gửi kế hoạch và Quyết định thành lập 

tổ kiểm tra về phòng Quản lý đô thị để tổng hợp, theo dõi) 

2. Các xã, phường tổ chức ra quân   
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