ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1305 /UBND-VP

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập trung thực hiện một số nhiệm vụ
trong dịp 30/4, 01/5

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố;
- Công an thành phố;
- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND, ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Ngày quốc tế lao động
(01/5) và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2022);
Thực hiện Thông báo số 785-TB/TU, ngày 21/4/2022, kết luận của Thường
trực Thành ủy tại phiên họp ngày 20/4/2022. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:
1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường
- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố về việc thực hiện các
nhiệm vụ về thông tin tuyên truyền, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao
thông… tại các Văn bản: Văn bản số 1212/UBND-VH&TT, ngày 20/4/2022 về việc
tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975-30/4/2022); chào mừng Ngày Quốc tế lao động 01/5 và kỷ niệm 132
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); Văn bản 1288/UBNDVH&TT, ngày 26/4/2022 về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí
Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022); Văn bản số 1287/UBND-VH&TT, ngày
26/4/2022 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong các hoạt động văn hóa, thể
thao và du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5; Văn bản số 1300/UBND-QLĐT, ngày
27/4/2022, về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp
nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2022 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và các văn bản chỉ đạo có
liên quan.
- Tiến hành đồng thời, song song các biện pháp tuyên truyền, vận động kết hợp
với tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn; tập trung
tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, thực hiện nếp sống văn minh đô
thị; tổ chức ra quân xử lý các trường hợp đặt biển quảng cáo, tập kết vật liệu xây dựng
và dựng lều, căng bạt để bày bán hàng hóa, hộp xốp trồng rau… lấn chiếm vỉa hè,
lòng đường; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp đổ trộm
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chất thải xây dựng ra nơi công cộng, tổ chức dọn dẹp sạch sẽ các phế thải xây dựng
phát sinh trên địa bàn.
- Vận động Nhân dân thường xuyên tham gia và thực hiện tốt tổng vệ sinh khu
dân cư nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường.
- Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ thuộc
lĩnh vực, thẩm quyền quản lý trên địa bàn, đảm bảo tổ chức thành công các chương
trình, hoạt động của tỉnh cũng như của thành phố.
- Tổ chức trực, bảo vệ tài sản, tiết kiệm điện, phòng chống cháy nổ… của cơ
quan và thực hiện nghiêm các quy định về chế độ thông tin báo cáo trong dịp nghỉ
lễ 30/4, 01/5 (thực hiện chế độ báo cáo nhanh về UBND thành phố qua địa chỉ thư
điện tử vinhyen@vinhphuc.gov.vn; gửi báo cáo đầy đủ trước 7h00 ngày 04/5/2021
để tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định).
2. Phòng Quản lý đô thị
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi
trường và trật tự đô thị chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện diễn ra trên địa bàn
thành phố.
Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tham mưu UBND thành phố về việc
khôi phục và duy trì hoạt động của phố đi bộ tại đường Hai Bà Trưng, đảm bảo mỹ
quan, hiệu quả.
3. Ban Quản lý Dự án ĐT&XD
Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nghiệm thu công tác vệ sinh, thu
gom rác thải trên toàn địa bàn thành phố. Duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước, sửa
chữa các tấm đan cửa thu nước bị hư hỏng trên địa bàn;
Chú trọng công tác cắt tỉa cây bóng mát để đảm bảo an toàn giao thông trong
mùa mừa bão và tạo mỹ quan đô thị.
4. Văn phòng HĐND&UBND
Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ được thành phố
chỉ đạo, giao thực hiện; đồng thời tham mưu lịch trực của lãnh đạo UBND thành
phố, Văn phòng HĐND&UBND để xử lý công việc trong dịp nghỉ lễ.
5. Đối với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Nhân dân
5.1. Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao
- Chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các nội dung liên quan khác để tổ
chức đêm công diễn các tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc thành phố Vĩnh Yên.
- Chủ trì xây dựng chương trình, kịch bản đồng thời lựa chọn các tiết mục dân
ca, dân vũ đặc sắc, đạt giải tại Hội thi cấp thành phố tổ chức buổi công diễn phục
vụ Nhân dân đảm bảo hiệu quả, ý nghĩa.
5.2. Phòng Quản lý đô thị: Phối hợp, chỉ đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Sông
Hồng thủ đô và các đơn vị liên quan đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn điện phục
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vụ ánh sáng, âm thanh trong thời gian tổ chức chương trình công diễn của thành
phố và chương trình nghệ thuật của tỉnh.
5.3. Công an thành phố: Cử lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an
toàn giao thông và xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian tổ chức chương trình
công diễn của thành phố và của tỉnh.
5.4. Điện lực Vĩnh Yên: Đảm bảo cung ứng điện liên tục trong các hoạt động
tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Khai Quang.
5.5. UBND phường Khai Quang
Chủ động công tác phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ về việc đảm bảo các
hoạt động, sự kiện được tổ chức tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh: công tác
vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, thông tin tuyên truyền,
cổ động trực quan…
5.6. Thời gian tổ chức các chương trình
- Tổ chức đêm công diễn của thành phố: 20h00’, ngày 28/4/2022.
- Tổ chức chương trình nghệ thuật của tỉnh: 20h00’, ngày 30/4/2022 (dự kiến).
(Các chương trình Nghệ thuật khác: theo kế hoạch của tỉnh và thành phố)
5.7. Địa điểm: Tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./
Nơi nhận:
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- CT, các PCT;
- CPVP;
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Dương Đức Nam

