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Kính gửi: 

- Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 

9875/UBND-CN3 ngày 30/12/2020 về việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường 

phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Để tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp, phục vụ nhân dân đón 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII, UBND thành phố Vĩnh Yên có ý kiến như sau: 

1. Giao phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban chức năng và UBND các 

xã, phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại Kế 

hoạch số 183/KH-UBND ngày 29/12/2020 về kiểm tra, xử lý trật tự đô thị phục 

vụ nhân dân đón tết Nguyễn đán Tân Sửu 2021 và tại Văn bản số 269/TB-UBND 

ngày 24/12/2020 thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần 

Ngọc Hải về kiểm điểm, đánh giá công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành 

phố năm 2020, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý trật tự xây 

dựng, đô thị trên địa bàn thành phố năm 2021. 

- Chủ động phối hợp với Ban QLDA đầu tư & xây dựng thành phố và các 

đơn vị có liên quan trong công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường.  

- Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố chủ động phối hợp với các 

đơn vị có liên quan tổ chức ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự 

đô thị, đặc biệt là các trường hợp bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 

gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên toàn địa bàn thành phố. 

- Chủ động kiểm tra, giám sát các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, 

phường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao 

tại Văn bản này; Kịp thời báo cáo UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc 

để chỉ đạo giải quyết.  

2. Giao phòng Văn hóa & Thông tin thành phố 

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố. 

Chủ động kiểm tra, yêu cầu các đơn vị được cấp phép thực hiện hoạt động quảng 

cáo (đặc biệt là các hình thức treo, mắc băng zôn trên cây xanh) thực hiện đúng 

quy định; hết thời hạn quảng cáo trong giấy phép phải thực hiện thu hồi ngay các 

băng zôn quảng cáo để đảm bảo mỹ quan đô thị. Trường hợp cố tình vi phạm, 
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phòng Văn hóa & Thông tin có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND thành phố 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường xử lý quảng cáo rác trên vỉa hè, dải phân cách các tuyến 

đường, cột điện, tường rào,v.v.... để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, 

phường trong công tác ra quân xử lý các biển, bảng quảng cáo vi phạm hành lang 

an toàn giao thông, trật tự đô thị. 

3. Giao phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố 

- Chủ động tham mưu, đề xuất UBND thành phố tăng cường công tác quản 

lý môi trường tại các hồ, đầm và công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn 

thành phố. 

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng của thành phố và UBND 

các xã, phường trong công tác ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, đặc biệt là các 

trường hợp vi phạm trật tự đô thị có liên quan đến việc giao đất, cấp đất, sử dụng 

đất trong phạm vi hành lang bảo vệ đường bộ trên địa bàn thành phố để tham mưu 

UBND thành phố xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.  

4. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND thành phố sử dụng hiệu quả, tiết 

kiệm nguồn kinh phí sự nghiệp đô thị, sự nghiệp môi trường, sự nghiệp văn hóa 

để chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Lưu ý, cần thực hiện nghiêm ý kiến chỉ 

đạo của UBND tỉnh “Không sử dụng ngân sách nhà nước cấp chỉnh trang đô thị 

để chi cho các dự án xây dựng, lắp đặt đèn trang trí mới”. 

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí của các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, 

phường để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản này 

để báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định. 

5. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố: Tổ chức tổng vệ sinh, 

trang hoàng Trụ sở UBND thành phố đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Thường 

xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý các hư hỏng phát sinh của hệ thống đèn chiếu sáng, 

đèn hắt kiến trúc và thực hiện việc bật chiếu sáng từ 18h ngày hôm trước đến 5h 

sáng ngày hôm sau theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

6. Giao Công an thành phố 

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát môi trường tăng cường 

tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các xe tải chở đất quá khổ, quá tải, 

không có biện pháp che chắn, làm rơi vãi trên các tuyến đường giao thông đô thị. 

- Tiếp tục sắp xếp, cử lực lượng túc trực, hướng dẫn, phân luồng giao thông 

tại một số khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên 

địa bàn thành phố, như tại nút giao Kim Ngọc với đường song song đường sắt; 

Ngã tư T50,v.v.... 

- Chủ động cử cán bộ phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố và 

UBND các xã, phường trong các đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên toàn 

địa bàn thành phố. 

7. Giao Ban QLDA đầu tư & xây dựng thành phố 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện việc 

trang hoàng tiểu cảnh, bồn hoa trang trí, trồng hoa, cây cảnh; trang trí đèn hoa, 
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đèn chiếu sáng, đèn trang trí tại các điểm công cộng, các đảo giao thông, công 

viên, vườn hoa, dải phân cách, các tuyến đường chính trong đô thị. Yêu cầu việc 

trang trí bằng hoa, cây cảnh và đèn trang trí phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, lựa 

chọn vị trí phù hợp, tạo điểm nhấn tại một số khu vực trung tâm, không bố trí quá 

nhiều, mật độ dầy; tạo mầu sắc tươi sáng, sang trọng, sử dụng vật liệu có độ bền 

cao, hiện đại. Đặc biệt, việc trang trí trên vỉa hè, dải phân cách các tuyến đường 

phải đảm bảo không gây cản trở, khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. 

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Đảm bảo vệ 

sinh vỉa hè, đường phố sạch sẽ; vận chuyển rác đúng giờ, tránh để tồn đọng và lưu 

rác qua ngày, đồng thời vệ sinh sạch sẽ khi vận chuyển xong và để các xe tập kết 

rác đẩy tay gọn gàng trên vỉa hè (úp thùng xe xuống), tránh để dưới lòng đường 

gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, tại thời điểm trước, trong và 

sau Giao thừa, cần có phương án bố trí nhân lực, vật lực tăng cường thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt phát sinh nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan 

đô thị, phục vụ nhân dân đón Tết. 

- Tăng cường công tác chăm sóc, cắt tỉa thảm cỏ, thảm mầu, cây đường viền 

tại dải phân cách, vỉa hè, các vườn hoa, tiểu đảo; Tiến hành cắt tỉa cành, quét vôi 

gốc cây bóng mát tại các tuyến phố để đảm bảo mỹ quan đô thị; Tiến hành chặt hạ 

các cây bóng mát bị chết, cây có nguy cơ gãy đổ để đảm bảo an toàn và mỹ quan 

đô thị. Thực hiện xong trước 08/02/2021. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và cho sửa chữa, thay thế các thiết bị 

điện chiếu sáng, điện trang trí và tín hiệu giao thông bị hư hỏng trên toàn địa bàn 

thành phố. Đặc biệt là hệ thống đèn trang trí, đèn hoa trên một số tuyến đường 

trung tâm như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Kim Ngọc, Ngô Quyền.v.v.. 

Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 08/02/2021. 

- Tiến hành tưới nước, rửa đường và hút bụi, vệ sinh hàng ngày dải phân 

cách các tuyến đường, phố chính trên địa bàn thành phố như: Kim Ngọc, Mê 

Linh, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, 

Lý Thải Tổ,v.v… 

- Tổ chức thu dọn toàn bộ phế thải xây dựng (đất, cát và vật liệu thải khác 

hiện có dưới lòng đường, trên vỉa hè, tại dải phân cách, dưới gốc cây, vườn hoa 

trên toàn địa bàn thành phố). Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 08/02/2021. 

- Tiến hành phát quang bụi rậm khu vực quanh các hồ, đầm trên địa bàn 

thành phố; phát cỏ block trên vỉa hè, vệ sinh cỏ ở các gốc cây, vườn hoa, công 

viên trên toàn địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 

08/02/2021. 

- Tăng cường nạo vét hệ thống cống, mương, rãnh thoát nước; giải tỏa, thu 

dọn rác thải, chất thải trên các hồ, đầm để đảm bảo dòng chảy thông thoáng. Tiến 

hành sửa chữa nhỏ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như: lắp đặt bổ sung tấm 

đan rãnh thoát nước, nắp hố ga bị mất, hỏng; tiến hành lát vỉa hè một số tuyến 

đường bị hư hỏng.v.v.... tại các khu vực trung tâm thành phố, các nơi diễn ra các 

hoạt động chào mừng Tết Nguyên Đán như: Khu vực Quảng trường Hồ Chí 

Minh; Các khu vực xung quanh Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung tâm Hội nghị tỉnh và 
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các nút giao thông Tỉnh ủy, Dốc Láp, Nhà Thi đấu tỉnh, đường Nguyễn Trãi, Hai 

Bà Trưng.v.v.. Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 08/02/2021. 

8. Giao UBND các xã, phường 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú như: thông qua các tổ tuyên truyền, vận động ở các xã, 

phường; thông qua các cuộc họp hàng tháng của các tổ dân phố, khu dân cư hoặc 

của các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, như: Hội cựu chiến binh, Hội 

phụ nữ, Đoàn thanh niên,...; phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, 

phường,v.v... nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, trật tự 

đô thị và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các hộ dân, cơ quan, doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện vệ sinh nhà cửa, cơ quan; khơi thông cống 

rãnh, thoát nước, quét dọn vệ sinh môi trường xung quanh; thực hiện chỉnh trang 

lại phần vỉa hè trước nhà, cơ quan đảm bảo khang trang, sạch sẽ. Đặc biệt, cần 

chú ý nhắc nhở các hộ dân không được tập kết hộp xốp, cây que làm chất đốt và 

vật liệu đựng rác trên vỉa hè, lòng lề đường; hướng dẫn người dân tập kết vật liệu 

xây dựng gọn gàng trên vỉa hè và phải dành lối đi chung cho người đi bộ để đảm 

bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

- Phát động và duy trì thường xuyên (hằng tuần) phong trào tổng vệ sinh môi 

trường, khơi thông cống rãnh thoát nước tại các tổ dân phố, khu dân cư trên địa 

bàn quản lý, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nghiên cứu, phát động phong trào 

trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh trang trí tại các tuyến đường, ngõ, ngách thuộc 

quyền quản lý. 

- Tăng cường công tác quản lý các hồ, đầm trên địa bàn. Tổ chức thu dọn, 

tháo dỡ ngay các đăng chắn cá và khơi thông các cửa thoát nước để đảm bảo dòng 

chảy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, thiết 

bị để xử lý hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xử lý các trường 

mưa ngập, các trường hợp khẩn cấp, diễn biến thời tiết bất thường. Tổ chức kiểm 

tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng lấn chiếm mương, rãnh thoát nước làm 

cản trở dòng chảy (Đặc biệt, cần xử lý triệt để việc tự ý xây dựng, lắp đặt các bục, 

bệ lên xuống tại các rãnh tam giác làm cản trở dòng chảy). 

- Chỉ đạo lực lượng công an, đội trật tự đô thị của xã, phường xử lý tất cả các 

trường hợp vi phạm, chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường. Trong đó, cần tập trung 

xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi xây dựng vi phạm chỉ giới xây dựng, không 

gian vỉa hè; làm các mái che, mái vảy, dựng lều lán, căng bạt vi phạm hành lang 

an toàn giao thông, không đảm bảo mỹ quan đô thị; các hành vi trưng bày hàng 

hóa, tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển quảng cáo, làm bậc tam cấp, lối lên xuống, 

dựng “chuồng cọp” lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông, 

an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Đồng thời, cần đặc biệt chú ý tăng cường công 

tác kiểm tra, xử lý và tổ chức duy trì tốt công tác quản lý trật tự đô thị tại các khu 

vực thường xuyên xảy ra xảy ra tình trạng bày bán hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa 

hè, lòng đường trong dịp Tết như: khu vực Ngã 5 Gốc Vừng, khu vực Cầu Oai, 
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đường Nguyễn Viết Xuân, Kim Ngọc, khu vực ngã tư T50, khu vực cổng Chùa 

Hà trên đường Trần Phú, Khu vực ngã tư Tam Dương, ngã tư Quán Tiên,v.v… 

9 . Giao chủ đầu tư các dự án, công trình xây dựng (Ban QLDA đầu tư 

& xây dựng thành phố; phòng Quản lý đô thị và UBND các xã, phường) 

- Kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên 

địa bàn thành phố. Yêu cầu các đơn vị thi công có biện pháp xử lý chất thải phát 

sinh để bảo vệ môi trường; có biện pháp thu dọn ngay vật liệu xây dựng, phế thải 

xây dựng phát sinh và tiến hành che chắn, ngăn chặn bụi bẩn phát sinh từ các 

công trình xây dựng.  

- Dừng ngay việc đào, cắt đường các tuyến phố chính trong khu vực trung 

tâm thành phố Vĩnh Yên theo chỉ đạo của UBND tỉnh (từ ngày 01/2/2020 đến hết 

ngày 21/02/2020) và thực hiện ngay việc hoàn trả mặt bằng tại các tuyến đường, 

phố bị cắt đường để thi công dự án, phục vụ việc đi lại của nhân dân. Yêu cầu 

thực hiện xong trước ngày 20/01/2021. Trường hợp đặc biệt, phải báo cáo UBND 

thành phố xem xét, báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh. 

10. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường 

- Đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường 

nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại Văn bản số 2511/UBND-VP ngày 

21/12/2020 về việc thực hiện Thông báo số 251/TB-UBND ngày 20/12/2020 của 

UBND tỉnh thông báo 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. 

- Giao các phòng, ban, đơn vị (có trụ sở riêng) và UBND các xã, phường chủ 

động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc tổng vệ sinh trụ sở, cơ quan làm 

việc; chỉnh trang, sửa chữa lại hệ thống đèn chiếu sáng, đèn hắt kiến trúc và thực 

hiện việc bật đèn theo chỉ đạo của UBND tỉnh (từ 18h ngày hôm trước đến 5h 

sáng ngày hôm sau). 

- Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường chủ động, tích 

cực phối hợp với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - 

xã hội thành phố trong việc triển khai thực hiện các phong trào, các hoạt động 

tổng vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

- Chủ động bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND 

thành phố giao tại Văn bản này. Đối với các nhiệm vụ phát sinh, các đơn vị không 

thể tự cân đối, bố trí vốn để thực hiện thì lập dự toán, trình UBND thành phố (qua 

phòng Tài chính - Kế hoạch) để xem xét, cân đối, bố trí. 

11. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức 

chính trị - xã hội thành phố 

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng của UBND thành phố và 

các xã, phường tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vân động hội viên, nhân dân 

chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, trật 

tự đô thị, văn minh đô thị. 

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng của UBND thành phố và 

UBND các xã, phường trong công tác xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. 
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- Tăng cường công tác giám sát cộng đồng, đặc biệt là đối với các cơ quan 

chức năng của thành phố và UBND các xã, phường trong việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. 

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các mô hình, 

hoạt động đang được triển khai thực hiện, như: Đoạn đường thanh niên tự quản;  

Thứ bảy tình nguyện; Ngày chủ nhật xanh; Thanh niên xung kích tình nguyện bảo 

vệ môi trường; Gia đình 05 không, 03 sạch; Phụ nữ tham gia bảo vệ môi 

trường,v.v... 

Trên đây là một số nội dung công việc nhằm tăng cường công tác chỉnh trang 

đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn 

thành phố Vĩnh Yên. UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ và các các ban, 

ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố quan tâm phối hợp thực hiện 

và yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TTTU, HĐND t/p (b/c); 

- CT, các PCT t/p; 

- CPVP; 

- Đảng ủy xã, phường (biết, chỉ đạo); 

- Lưu: VT, QLĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Trần Ngọc Hải 
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