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KẾ HOẠCH
Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị
phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và Lễ Hội Xuân năm 2022
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc về tăng cường công tác đảm bảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 trên
địa bàn tỉnh; Phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao
thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần và
Lễ hội Xuân năm 2022.
Để phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đón Tết Nguyên Đán
Nhâm Dần vui tươi và an toàn, UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng kế hoạch
tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022 trên địa
bàn thành phố, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân nhân, đảm bảo trật tự, an toàn
giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên Đán
Nhâm Dần năm 2022.
- Nhằm lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi
kinh doanh, buôn bán, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, góp phần tạo
điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đón năm mới, vui Tết, mừng Đảng, mừng
Xuân dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn thành phố.
- Giải tỏa, xử lý triệt để tất cả các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng
đường để tập kết vật liệu xây dựng làm nhà, kinh doanh vật liệu xây dựng và làm
các công việc khác, nhằm tạo đường thông, hè thoáng, góp phần đảm bảo an toàn
giao thông và mỹ quan đô thị của thành phố. Thực hiện tốt công tác duy trì trật tự
đô thị sau giải tỏa. Phân công và gắn trách nhiệm cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị
của thành phố và UBND các xã, phường; đồng thời nâng cao hơn nữa sự phối kết
hợp và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch của
UBND thành phố.
2. Yêu cầu
- Các phòng, ban, đơn vị của thành phố và UBND các xã, phường theo chức
năng, nhiệm vụ cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động bố trí nhân lực, vật lực
tham gia đầy đủ các nội dung của kế hoạch; đồng thời cần nâng cao tinh thần trách
nhiệm, phối hợp thực hiện đồng bộ các nội dung tại kế hoạch này.
- Có các biện pháp tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận
và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về an toàn giao thông gắn với
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phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời,
cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái vi phạm về trật tự đô thị để tạo sự
răn đe và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
- Việc xử lý các trường hợp vi phạm phải được thực hiện trên toàn địa bàn
thành phố, tránh tình trạng nơi này làm, nơi khác không làm hoặc làm không
cương quyết dẫn đến tình trạng so bì, bức xúc trong nhân dân.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh
đô thị, quản lý trật tự đô thị, quy định về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, an toàn
giao thông, để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu và tự giác thực hiện.
- Tổ chức tuyên truyền, thông tin trên hệ thống Đài truyền thanh của thành
phố và các xã, phường về những thành tựu đạt được trong thực hiện phát triển kinh
tế - xã hội của thành phố năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2022; những chủ trương, định hướng trong công tác trật tự đô thị, văn minh đô thị
của thành phố để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán.
2. Công tác quản lý trật tự đô thị
Duy trì trật tự đô thị và đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Tiến hành ra quân xử lý vi phạm về
trật tự đô thị và tổ chức duy trì tốt công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn
giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán. Trong đó, tập trung vào
một số điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị hoặc những nơi thường xuyên phát sinh
các điểm bán hàng lấn chiếm vỉa hè trong dịp Tết như: đường Nguyễn Viết Xuân,
Kim Ngọc, Ngô Quyền, Khu Quảng trường Hồ Chí Minh, Dốc Láp, Ngã tư T50,
Ngã 5 Gốc Vừng, Khu vực Cầu Oai, Khu vực cổng Chùa Hà, Khu vực Ngã tư Tam
Dương, Khu vực Ngã tư Quán Tiên, Khu chợ cuối đường Lạc Long Quân (giao với
đường Nguyễn Tất Thành).v.v...Thực hiện thường xuyên, liên tục trước trong và
sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Phòng Quản lý đô thị thành phố: là đơn vị thường trực theo dõi, kiểm
tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị; kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất
hướng xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện với Thường
trực UBND thành phố. Xây dựng nội dung tuyên truyền theo kế hoạch và thực hiện
tuyên truyền trên toàn địa bàn thành phố.
Kiểm tra điều kiện an toàn các công trình giao thông do Thành phố quản lý,
kịp thời khắc phục các đoạn đường bị hư hỏng, nguy cơ mất an toàn giao thông, dễ
xảy ra tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác đảm bảo hành lang ATGT đối với
các tuyến đường trên địa bàn thành phố.
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Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với các xã, phường thực hiện thường xuyên công tác trật
tự đô thị tại các khu vực: Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh, khu vực xung
quanh Chợ Vĩnh Yên (đường Nguyễn Viết Xuân, Ngô Quyền, Lê Xoay, Nguyễn
Thái Học), Quảng trường Hồ Chí Minh, Ngã 5 Gốc Vừng, Ngã tư T50, trục đường
song song đường sắt; trục đường Quốc lộ 2 (Từ Khai Quang đến Hội Hợp); đường
Nguyễn Tất Thành.
- Tổ chức ra quân xử lý triệt để 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.v.v…lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đồng thời phối hợp, tổ chức thu gom chậu
cây, thùng xốp, vật liệu xây dựng và hàng hóa vi phạm trên lòng đường, vỉa hè.
Thời gian thực hiện duy trì liên tục đến trước trong và sau tết Nguyên Đán Nhâm
Dần năm 2022
- Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch,
bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với UBND các xã phường thực hiện các đợt
cao điểm ra quân xử lý vi pham trật tự đô thị trên các tuyến đường, tuyến phố.
- Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền trên xe lưu động của Đội, đảm bảo
chất lượng, hiệu quả.
2. Công an thành phố: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp
đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định. Đặc biệt là các trường hợp người dân kéo
theo các thùng xe tự chế để buôn bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại
các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng bày bán hàng hoa, cây cảnh vào dịp
Tết, như: đường Nguyễn Viết Xuân, Kim Ngọc, Ngô Quyền, Khu Quảng trường
Hồ Chí Minh, Dốc Láp, Ngã tư T50, Ngã 5 Gốc Vừng, Khu vực Cầu Oai, Khu vực
cổng Chùa Hà, Khu vực Ngã tư Tam Dương, Khu vực Ngã tư Quán Tiên, Khu chợ
cuối đường Lạc Long Quân (giao với đường Nguyễn Tất Thành).v.v...
3. Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố: Thực hiện
tuyên truyên trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử về các nội dung của
Kế hoạch này; đưa tin về các hoạt động quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường
của thành phố và các xã, phường.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND
thành phố bố trí nguồn kinh phí cấp cho các đơn vị trong việc triển khai thực hiện
kế hoạch.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Chủ trì, phối hợp với phòng
Quản lý đô thị và UBND các xã, phường rà soát, tháo dỡ một số công trình không
thực sự cần thiết như: Hàng rào, biển quảng cáo tuyên truyền ở các vị trí không
phù hợp hoặc gây phản cảm, các băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ có nội dung, hình
thức, vị trí không còn phù hợp;
6. Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố: Chủ trì, phối hợp với UBND
các xã, phường kiên quyết xử lý các công trình, tụ điểm gây ô nhiễm môi trường
trong từng khu nhà, khu phố, các ao hồ, các khu trung tâm. Đặc biệt là quanh khu
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vực Đầm Vạc, hồ phía trước UBND tỉnh, khu vực xung quanh khu vực Trại Ổi;
dừng, đóng của hoặc đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy phép các cơ sở kinh doanh
gây ô nhiễm, xả thải trực tiếp xuống các ao hồ tự nhiên.
7. UBND phường các xã, phường
- Xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình, tổ chức ra quân xử lý triệt để
tình trạng vi phạm vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm quy định. Bố
trí lực lượng thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái vi
phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo thực hiện tốt công tác duy trì trật tự
đô thị sau giải tỏa
- Kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn mình
quản lý thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông và phòng chống dịch
Covid-19 trong hoạt động vận tải. Có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi
phát sinh tình huống có người nhiễm Covid-19 trên phương tiện vận tải về địa bàn.
Kiểm tra điều kiện an toàn các công trình giao thông nông thôn do mình quản lý,
kịp thời khắc phục các đoạn đường bị hư hỏng, nguy cơ mất an toàn giao thông, dễ
xảy ra tai nạn giao thông.
- Kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
gây mất mỹ quan đô thị; Dọn dẹp các hàng hóa kinh doanh phản cảm, trái phép tại
một số khu vực, như: bày bán bia, mộ đá, xe tang, vòng hoa, tuyệt đối không cho
phép việc tập kết vật tự, vật liệu tại các tuyến phố, đường làng ngõ xóm, lập lại trật
tự tại các khu chợ, khu mua bán sầm uất, đông người.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa -TT thành phố rà soát, tháo dỡ một số công
trình không thực sự cần thiết như: Hàng rào, biển quảng cáo tuyên truyền ở các vị
trí không phù hợp hoặc gây phản cảm, các băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ có nội
dung, hình thức, vị trí không còn phù hợp;
- Tổ chức tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, vuốt nối, đặt biển hiệu không
đúng quy định, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt (băng rôn, tờ rơi, số điện thoại ghi, dán
trên trụ điện, bờ tường…) làm mất mỹ quan đô thị
- Kiểm tra, rà soát xác định các vị trí, tuyến đường, khu vực không đảm bảo vệ
sinh môi trường trên địa bàn để tổ chức thực hiện. Kiên quyết xử lý các công trình, tụ
điểm gây ô nhiễm môi trường trong từng khu nhà, khu phố, các ao hồ, các khu trung tâm
- Chỉ đạo các tổ trưởng tổ dân phố, trưởng khu hành chính và các tổ chức
hội, đoàn thể thực hiện việc tuyên truyền các nội dung về trật tự đô thị, văn minh
đô thị và kế hoạch này tới toàn thể nhân dân trên địa bàn. Vận động và thông báo
cho người dân thu dọn vật liệu xây dựng tập kết trên vỉa hè; thu dọn toàn bộ hộp
xốp, chậu cây cảnh, chất đốt và tháo dỡ các lều, bạt, biển quảng cáo, mái che, mái
vảy.v.v….
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- Sau nghỉ tết: các xã, phường chủ động, phối hợp với Đội quản lý trật tự đô
thị thành phố duy trì trật tự đô thị trên địa bàn
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, ban chức năng của thành phố và UBND các xã, phường căn
cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để chủ động triển khai thực
hiện hoặc tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND thành phố triển khai thực hiện.
2. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các
cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản về UBND thành phố (qua phòng Quản lý đô
thị) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.
Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị phục vụ
nhân dân đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 của UBND thành phố. Yêu
cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc chỉ đạo triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc (b/c);
- TTTU, HĐND t/p (b/c);
- CPCT, CPVP (b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (t/h);
- Công an thành phố (t/h);
- UBND các xã, phường (t/h);
- Đảng ủy các xã, phường (p/h chỉ đạo);
- Công an các xã, phường (t/h);
- Lưu: VT, QLĐT.

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Lê Anh Tân
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