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KẾ HOẠCH 

Ra quân thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường  

trật tự đô thị chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu  

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
 

 

Căn cứ Công văn số: 2186a/UBND-VHTT ngày 29/9/2020 của UBND thành phố 

Lai Châu về việc triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai 

Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-QLTTĐT ngày 30/9/2020 của UBND thành phố 

Lai Châu, Đội quản lý trật tự đô thị về việc Đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn thành phố tháng 10 năm 2020.  

Để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 

- 2025. UBND phường Quyết Tiến xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1.1. Mục đích 

Nhằm đảm bảo công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông  đô thị, 

lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, 

đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị các tuyến đường trên địa bàn phường. 

Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong 

việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân 

dân, nâng cao chất lượng “gia đình văn hóa”, “ tổ dân phố văn hóa”, tạo động lực thúc 

đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc 

phòng, xây dựng nếp sống đô thị theo hướng văn minh đô thị. 

1.2. Yêu cầu 

Tiến hành các biện pháp tuyên truyền sâu rôṇg đến các cơ quan, đơn vị, và nhân 

dân trên địa bàn nghiêm túc chấp hành Quy chế Quản lý đô thi ̣và các quy điṇh liên quan 

về quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, 

không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán gây mất mỹ quan 

đô thị. Trên cơ sở đó, đưa công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đi vào 

nề nếp. 

Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự đô 

thị, trâṭ tư ̣giao thông đô thi.̣ Đối với các trường hợp thực hiện hành vi buôn bán, kinh 

doanh vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đã 

được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm thì tiến hành tạm giữ tang vật, hàng hóa vi 

phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. 



Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ UBND phường đến các tổ dân phố, để tạo sự đồng 

tình, hưởng ứng trong cán bộ, nhân dân về chấp hành quy định của quy chế quản lý đô thị, 

trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.   

II.  NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN. 

2.1. Nội dung thực hiện. 

Tập trung lực lượng ra quân, phối hợp tổ chức tuyên truyền, kiểm tra xử lý dứt điểm 

các trường hợp lợp mái che, mái vẩy, dựng biển quảng cáo trái quy định, lấn chiếm hành 

lang vỉa hè và các trường hợp vi phạm trật tự đô thị khác tập trung vào các tuyến chính 

thuộc tổ 2, 3, 5, 6, 7, 8 : Đường Võ Nguyên giáp, Đường Trần Hưng Đạo, Đường Nguyễn 

Trãi, Đường Bế Văn Đàn. 

Phát động tổng vệ sinh môi trường toàn bộ các tuyến phố, khu dân cư, hành lang, 

vỉa hè, khuân viên, ngõ phố; Treo cờ tổ quốc. 

2.2. Hình thức: 

* Tuyên truyền: 

Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây của UBND phường. 

Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp tổ dân phố.  

* Ra quân đảm bảo trật tự đô thị: 

- Giải tỏa, tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên 

các tuyến đường trên địa bàn phường. 

* Tổ chức cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và 

nhân dân trên địa bàn tổ dân phố thực hiện tổng vệ sinh môi trường trong khu dân cư và trụ 

sở cơ quan. 

* Vận động nhân dân treo cờ tổ quốc tại nhà ở theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa 

thông tin thành phố. Các cơ quan có trụ sở tại địa bàn treo cờ tổ quốc theo quy định. 

2.3. Thời gian thực hiện. 

* Ra quân đảm bảo trật tự đô thị: 

Từ ngày 14/10/2020 đến 15/10/2020: Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 

14h00 đến 17h30. 

* Tổng vệ sinh môi trường: 

Thời gian: 2 đợt - Đợt 1: Từ ngày 9/10/2020 – 11/10/2020 

       - Đợt 2: Từ ngày 16/10/2020 – 18/10/2020 

 * Treo cờ tổ quốc: Thời gian: Từ ngày 05/10/2020 đến hết 30/10/2020. 

III. LỰC LƯỢNG THAM GIA. 

3.1. Lực lượng tham gia đảm bảo trật tự đô thị 

- Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố (phối hợp); 

- Phòng Quản lý TTĐT thành phố (phối hợp); 

- Đội Quản lý TTĐT thành phố (phối hợp); 

- Lực lượng Công an phường: 1 đồng chí  

- Lực lượng Ban bảo vệ dân phố: 5 đồng chí 

- Công chức Địa chính xây dựng, văn hóa phường: 3 đồng chí. 

3.2. Lực lượng tham gia tổng vệ sinh môi trường. 

Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn 

phường. 



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

4.1. Giao đồng chí Nguyễn Duy Tân, công chức địa Chính xây dựng chủ trì tham 

mưu với UBND phường phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch đảm 

bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường. 

4.2. Giao đồng chí Nguyễn Thị Ban, công chức địa chính môi trường chủ trì tham 

mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. 

4.3. Giao đồng chí Nguyễn Thị Thùy, công chức văn hóa xã hội chủ trì tham mưu 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc treo cờ tổ quốc trên địa bàn phường. 

 4.4. Các tổ dân phố 

Đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố huy động toàn bộ nhân dân của đơn vị mình tham 

gia quét dọn vệ sinh môi trường quanh khu vực nhà ở, trên toàn bộ các tuyến đường, ngõ 

ngách, các khu vực công cộng hoặc các khu vực không có dân cư thuộc địa bàn mình quản 

lý. Nhắc nhở, động viên nhân dân treo cờ tổ quốc trong khu dân cư đảm bảo trang trọng. 

Riêng các Tổ dân phố số 2, 3, 5, 6, 7 và 8 có địa bàn đọc Đường Võ Nguyên giáp, 

Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và đường Bế Văn Đàn ngoài việc tổng vệ sinh chung còn 

có trách nhiệm phối hợp với Tổ công tác ra quân của Thành phố và phường thực hiện 

công tác giải phóng hành lang, hè phố. 

4.5 Đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thông báo tới cán bộ, công chức, viên chức… thực 

hiện việc tổng vệ sinh quanh khu vực cơ quan, đơn vị mình quản lý. 

4.6. Lực lượng công an Phường, Ban bảo vệ dân phố 

Công an phường bố trí 01 đồng chí; Ban bảo vệ dân phố bố trí 05 đồng chí, tham 

gia lực lượng để thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trong các buổi ra quân thực hiện đảm 

bảo trật tự đô thị trong 02 ngày 14 và 15/10/2020. 

4.7. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể phường phối hợp tham gia trong các buổi 

ra quân để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành. Tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên, nhân dân thực hiện tổng vệ sinh môi trường, treo cờ tổ quốc theo kế hoạch 

đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện. 

Trên đây là kế hoạch Ra quân thực hiện công tác chỉnh trang đô thị chào mừng Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề nghị các tổ 

chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND Thành phố (B/C) 

- Phòng QLĐT, TNMT thành phố; 

- Phòng VHTT Thành phố, 

- Đội Quản lý TTĐT thành phố; 

- TT. Đảng uỷ - HĐND - UBND phường; 

- UBMTTQ và các đoàn thể; 

- Công chức địa chính, văn hóa; 

- Công an phường; 

- Ban BVDP phường 

- Các đ/c tổ trưởng tổ dân phố;  

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tạ Tiểu Tần 
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