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Vĩnh Yên, ngày      tháng 01  năm 2021 

 

Kính gửi: - Các phòng: QLĐT, TN&MT, VH&TT, Kinh tế, 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – TT&TT thành phố; 

- Ban QLDA ĐT&XD thành phố; 

- UBND các phường: Ngô Quyền, Tích Sơn; 

- Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về ATTP; 

- Công ty CP Thương mại dịch vụ và Du lịch Thái Hoàng. 

 

Thực hiện ý kiến  chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Thông báo 

số 251/TB-UBND ngày 20/12/2020 về công tác chỉnh trang đô thị và các công 

việc chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố 

Vĩnh Yên; ngày 25/01/2021, UBND thành phố đã tổ chức họp và làm việc với 

Công ty CP Thương mại dịch vụ và Du lịch Thái Hoàng (Công ty Thái Hoàng) để 

thống nhất chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh trang đô thị tại tuyến đường Kim 

Ngọc và khu vực dự án Trung tâm Văn hóa thể thao và giải trí Vĩnh Phúc (do 

Công ty Thái Hoàng làm chủ đầu tư). 

Để tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, 

UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Đề nghị Công ty Thái Hoàng chủ động, khẩn trương phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện các hạng 

mục của dự án Trung tâm Văn hóa thể thao và giải trí Vĩnh Phúc theo đúng phê 

duyệt của UBND tỉnh, góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, xứng tầm 

với vị trí là khu vực trung tâm của thành phố Vĩnh Yên và của tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Tổ chức tháo dỡ dứt điểm các ki-ốt bán hàng tại khu vực đường Kim 

Ngọc và khu vực nhà hàng bia (xong trước ngày 01/02/2021). Triển khai vệ sinh, 

chỉnh trang lại các ki-ốt sau tháo dỡ đảm bảo mỹ quan đô thị. Thông báo cho các 

hộ dừng kinh doanh tại các ki-ốt để đảm bảo vệ sinh môi trường, ANTT, ATGT 

tại khu vực đường Kim Ngọc. Phối hợp với UBND phường Ngô Quyền tổ chức 

giải tỏa dứt điểm các hộ bán hàng tại các ki-ốt, vỉa hè. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức vệ sinh, chỉnh trang toàn bộ khu vực dự án 

Trung tâm Văn hóa thể thao và giải trí Vĩnh Phúc. Trong đó, lưu ý sớm thực hiện 

việc trang trí, chỉnh trang khu vực dự án bằng hoa, đèn hắt cây, đèn hắt kiến trúc 
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công trình để phục vụ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đón Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

-  Thường xuyên tổ chức vớt bèo, rác, vệ sinh hồ Hoàng Quy do Công ty 

quản lý để đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời phối hợp với với UBND 

phường Tích Sơn truyền, vận động các hộ dân khu vực xóm khâu trong việc giữ 

gìn vệ sinh môi trường. 

2. Giao các phòng, ban, đơn vị chủ động phối hợp với Công ty Thái Hoàng 

tổ chức thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị tại tuyến đường Kim Ngọc và 

khu vực dự án Trung tâm Văn hóa thể thao và giải trí Vĩnh Phúc, cụ thể: 

- Giao Ban QLDA ĐT&XD thành phố bổ sung dịch vụ công ích để lắp đặt 

thêm  hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí khu vực đường Hà Huy Tập, khu 

vực hồ Hoàng Quy (khu khách sạn); cải tạo, sửa chữa, thay thế các bóng đền 

chiếu sáng khu vực rạp ngoài trời đã bị hư hỏng, không còn hoạt động; phối hợp 

với Công Ty Thái Hoàng chỉnh trang lại khu vực ki-ốt sau khi tháo dỡ. 

- Giao UBND phường Ngô Quyền chủ trì, phối hợp với phòng quản lý đô 

thị, Công ty Thái Hoàng yêu cầu dừng việc kinh doanh buôn bán và xử lý dứt 

điểm các hộ bày bán hàng tại các ki-ốt và khu vực đường Kim Ngọc. 

- Giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp UBND phường Tích Sơn và các đơn 

vị liên qua tiến hành kiểm tra 02 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại xóm Khâu về 

điều kiện kinh doanh và việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải theo quy 

định về đảm bảo môi trường (hiện nay, theo phản ánh của người dân và Công ty 

Thái Hoàng, 02 cơ sở này đang gây ô nhiễm môi trường xung quanh, nhất là gây 

ô nhiễm hồ Hoàng Quy). 

- Giao Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về an toàn thực phẩm, tổ chức 

kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực trại ổi về việc chấp 

hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh; báo cáo kết quả với 

UBND thành phố trước ngày 05/02/2021. 

- Giao phòng QLĐT kiểm tra, đốn đốc và giám sát các đơn vị thực hiện, 

kịp thời báo cáo và đề xuất các biện pháp giải quyết dứt điểm các nội dung trên. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VP, CVTH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đăng Tạo 
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