
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIiT NAM 
THI XA CITJ'A LO DEIc Ip - T,r do - Hanh phüc 

So: /KI-1-UBND Cith Lô, ngây tháng nàm 2021 

KE HO3CH 
Chinh trang do thj và dam bão trt ti do thi phiic vii Du ijch näni 2022. 

D trin khai thirc hin cong tác chinh trang dO thj và darn báo trt t1r dO th 

näm 2022, UBND thj xã Cra Lô xây dçrng Kê hoch tO chi.rc thirc hin nhu' sau: 

I. MJC IMCH, YEU CAU. 

Cong tác chinh trang dO thj là nhim vi thithng xuyên, quan trpng trong cOng 

tác quàn l xây dçrng và phát trin do th trên dja bàn, d timg buó'c gop phãn xây 

dirng thj xã hin dai, xanh, sach,  dçp. 

II. NQI DUNG THUC HIIN. 

1. Nguyen täc - tiêu chI chinh trang do th1. 

1.1. Hoàn thành và trin khai Quy hoch chinh trang các tuyên du'O'ng chInh 

ni thj, các khu virc dan cu theo ké hoch xây dirng khu dan cu' kiêu rnâu, dé tü'ng 

buó'c hoàn thin dam báo m9 quan do thj. 

1.2. Tip tijc cal tao, chinh trang h thng h tang k thut (via he, du'O'ng, h 

ngm hoc sp xp duing day, cap các nhà mng, ...) dam báo các h thng ha tang 

k thut dng bi trên các tuyn duè'ng...; giâi tóa vi phm hânh lang an toàn du'ô'ng 

b; mái che, bin quáng cáo lam ánh huO'ng ti m' quan do th. 

1.3. Tip tçic tang cu?ng cOng tác quán 1 và duy tu duy trI vic cái tao, thay 
th, chinh trang h thng thm dan muang, hO ga và các dirn siit hn trên các tuyn 

du'O'ng, dam báo an toàn giao thông và m' quan do thj trên dja bàn. 

1.4. Tip tuc du tu cái tao, nâng cp các hang rniic txi các khu vyc nhu: Quáng 

trung BInh Minh, hi tang k5 thut, cay xanh do th, h thng diên chiêu sang, diën 

trang trI, den tin hin giao thông trén các tuyn du&ig dam báo rn quan, tio diem diem 

nhn v ánh sang dO thj, an ninh, trt ty thun tin cho nhân dan và du khách. 

1.5. Tiêp tiic du tu h thng chiu sang trên các tuyn du'ng ni thj, các ngO, 
kh6i trong khu dan cu. Ti'xng brnrc hoàn thin vic xA hi hóa din trang trI các khu 

virc Quang tru'mg, trên kihu virc lam viên, các tuyn du'O'ng ni thj và các tuyn 

dumg trong khu dan cu. 

1.6. Thirc hin dng b cãc giãi phãp thu gom, vn chuyCn kp thai rác thai; 
1p dt b sung thüng rác, dy mnh phong trào tng v sinh hang tun, hang tháng 
trên khu v1rc bãi bin và trong khu dan cu. 
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1.7. Thirc hin các nhim vu, các tiêu chI theo k hoch xây dirng khu dan cu 

kiu mu trên dja bàn thj xã. 

2. Nhim viii chinh trang do thj trên các linh vyc. 

2.1. Triên khai dé an dim dn du tich  phu*ng Nghi Thüy: (Th'c hin 

theo ni dung d an dà duçic phé duyt). 

2.2. Quy hotch: (Nám 2022 hoàn thin, phé duyt quy hoch phIa dông 

duè'ng BInh Minh và quy hotch phân khu 2 phu'ng con lai). 

a. Quy hotch tim các diem an sang, giãi khát, lu'u nim. 

- Bô trI 1i các dim an sang, ban hang lu'u nim, nrnfic giái khát... darn bào rn 
quan do thj, dugc ké vach, giao vj tn và thirc hin dung quy ché quán 1' nhu': Lap dt 

t theo mu cüa thj xã quy djnh; giô ban, gR thu dpn, v sinh rnOi trLrông diing quy 
dnh và kinh doanh ding vj trI mt bng dã giao; không duçc si.r dicing các diem kinh 

doanh d 0, buôn ban các mt hang hâi san và sinh hoat; hêt thai gian du lich phài 

tháo dc và v sinh stch Se; hang nãm quy hoach tm các dim ban theo hu'óiig giârn 

din, không tang them vi tn so vâi nam truOc; 

- Tuyêt di không ducc phát sinh các diem ban hang ngoài quy hoch dugc duyt. 

- Phông Quán 1 do thj tham mu'u duyt mu ôt hoàn thành trLróc ngày 

3 1/12/2021 d UBND các phung thirc hin. 

b. V ky ôt biên. 

- DM vth 212 ky & hêt htn nàm 2021 cüa phumg Nghi Hu'o'ng, Nghi Thu, I'hu 
Thüy, các phuè'ng tip tic gia htn kinh doanh nãm 2022, cho den khi UBND thi xa 

trin khai dir an quy hoch phIa Dông diièng BInh Minh; giao UBND phumg yêu cu 

các chü ho phâi có cam kt cij th& khi UBND thj xã trin khai dir an quy hoch phIa 

Dông duè'ng BInh Minh, phái có trách nhim t? giãi tOa, t1.r tháo d dê bàn giao ngay 
mt bang cho thj xa và các cam kt, các ch tài khác d darn báo chat chC trong qua 

trInh tnin khai; 

- Các ky & phài chinh trang và hot dng vào truc ngày 30/3/2022 mó'i du'p'c 
cho gia hn kinh doanh tip; 

- Qua trInh kinh doanh phái dam bão dung quy djnh, khOng du'gc Ian chiCrn. 

coi nói khuOn viên các ky & d kinh doanh. 

c. Ye các bãi do Xe: 

- Duçc gia htn dn khi thj xã thirc hin quy hoch phIa dng duông BInh 
Minh. Dng thôi nãm 2022 các bâi xe phài chinh trang gçrn gang, khOng sir dung bat 
che, khOng cai ni d kinh doanh; di vOi hai ben Quáng truông không 1p d'ng các 

ky & d kinh doanh d, áo, tm nuc ng9t lam ánh hu'&ng dn m quan và rnOi 
truô'ng. 
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2.3. Trt tir do th1: Tng rà soát các tuyn du'ng, khu virc trng vj trI, hang 

miic chua darn bào m5 quan do thj d ct gçt, tháo do', chinh trang (hoàn thành trong 

tháng 01/2022). 

2.4. Trt tir xây thrng. 

- Thithng xuyên kim tra, don dc các dcm vi, dé kp tho'i phát hin xü 1 

nghiêm các triiô'ng hçip vi phrn v trt t1,r xây dirng nhu': Xây dirng Idiông phép vi 

sai các ni dung trong giy phép trên dja bàn; 

- Tnrc tiêp kiêrn tra tméc và sau khi cp phép xây dirng; 

- Ttrn ding vic xây dirng các cong trInh trong khu virc ni thj tx du'O'ng 

Nguyen Hu dn ththng Blnh Minh kçp dung Nguyn Xi dn duo'ng Phrn Nguyn 

Du tü ngày 15/3/2022 den ht ngày 15/9/2022 dê phiic v rniia du ljch. 

2.5. Trât tir du ljch. 

- UBND các phthng Nghi Huong, Nghi Thu, Thu Thüy tang cu'ng cong tác 

kirn tra, rà soát xü 1 nghiêm các truiing hop vi phm nhu': Ban hang rong, các 

phuang tin di 1i, dung d xe không dung quy dinh, kinh doanh dt bàn gh trên 

duè'ng dto b và trên các tuyn dung crn; 

- D nghi luc luo'ng Cãnh sat ca dông tang cuo'ng cho mi phu'ng, tü' 03 dn 

05 dng chI, d pMi hçip vOi 1rc lugng Cong an và di an ninh du ljch phuo'ng th1rc 

hin t& cOng tác quán 1 du ljch. 

2.6. Dâu ttr xây dirng các hing miic cOng trInh chinh trang: 

a. Các dir an chinh trang sü' diing ngân sách. 

Tp trung chi do dy nhanh tin d, hoàn thin các cOng trInh chinh trang tru'ó'c 

ngày 30/3/2022 d kjp thai phic vi du ljch, gôrn 05 dr an sau: 

- Cãi tao, nâng cp h thng din chiu sang các tuyn duè'ng ngang s 1, 5, 6, 7 

- Thay the cay xanh trên các tuyn dung Nguyn Thtrc Tir (8); 

- Trng hoa, cay cãnh trên bunvar duô'ng Nguyn Sinh Cung; 

- Xây di,rng, nâng cp via he, mrnng thoát nuOc du'mg Sào Narn doin tir 

dung BInh Minh dn duông d9c so 3; 

- Cal tao, nâng cp h tMng din trang tn và den tin hiu giao thông khu virc 

nôi thi. 

b. Các dir an chinh trang theo hInh thu'c xã hi hóa. 

- Trong khu dan ctr: UBND các phuô'ng rà soát trén dja bàn, trong khu dan 
cu 1p phuong an chinh trang d tuyên truyn vn dng các khi, các h dan thirc 

hin vic xâ hi hóa d chinh trang h thng duo'ng, diên, mining thoát nu'ó'c, cay 

xanh, cOng tác v sinh rnôi truông trong khu dan cu. 
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- PhIa dông throng BInh Minh: UBND 03 phuông Nghi Hu'o'ng, Nghi Thu. 

Thu Thüy chi dao  các chü ky & kinh doanh phia Dông dung BInh Minh, tiêp t1lc x 

hi hóa vic 1p dt h thng din trang trI trén các cay xanh trên tuyên duông vâo, 

trén du0ng dto b và trng b sung cay xanh cüa các ky &. 

- PhIa ty throng Blnh Minh: 

+ Tip tuc tuyên truyn, vn dtng các chü nhã hang khách san, các ho dan 

kinh doanh ky & thirc hin cong tác xã hi hóa h thông din trang tn, bin quáng 

cáo Led ó' mt truc cüa khách san, nhà hang to diem nhn ánh sang ye du ljch ti 3 

phuô'ng Nghi Hu'ang, Nghi Thu, Thu Thüy (phong Quán 1' do thj thiCt kC cung cap 

mu din trang trI cho các phithng vn dng); 

+ Ngoài các tuyn drnmg dã lira chpn, các phu'ông tip tuc 1ira ch9n các tuyCn 

du'ing khác, d vn dng các nba hang, khách san, các h dan thixc hin; 

- Chinh trang bó cap di vói cap din 1irc và cap các nhà rning 6' các tuyn 

du'ng ni thj và trong khu dan cu (theo k hoch dã duçc phé duyt). 

c. Chinh trang các hng muc ht tang k thut thu'ong xuyên. 

- Ban quãn i do thj thithng xuyên rà soát h thong tarn dan h ga, mu'o'ng 

thoát nijc, gch lát via he hu hông, bong din chiu sang bj cháy; din trang tn, den 

tin hiu giao thông; bin báo giao thOng, bin ten duOng và các hang rnic trCn quáng 

tnrrng BInh Minh bj hu hông d thay th, süa chUa kjp thô'i; (Hoàn thánh tru'ó'c 
28/02/2022) 

- Nao  vet, kbcii thông các tuyn muong thoát nuó'c trén các tuyn duô'ng khu 
vuc nôi thi. (Hoàn thành trithc 28/02/2022) 

3. An toàn giao thông. 

a. Giãi tOa hành tang an toàn giao thông. 

- Xây dirng Kê hoach giái tOa vi phm HLATGT nãm 2022, to chirc ra quân 

04 dot cao dim trên toàn b các tuyn dung, k cá dithng trong khu dan cu, duy tn 

thung xuyên cOng tác giâi tOa (xir 1, giài tôa các c9c chng, rnái che, hat, hiCn 

quãng cáo lam ành hung tâi mi quan do thj trên các tuyn du'O'ng); 

- Tuyên truyn, vn dng các t chirc thirc hin rnO hInh "du'ng ty' qun': 
doan tuyn "van minh, kiu mu". 

- Tang cithng cong tác quân 1, rà soát và xü 1 các diem den và các cOng 
trInh h. tng k5i thut nhm dam báo an toàn giao thông, rn' quan dO thj a các tuyn 
duOng trên dja bàn. 

b. Trt tiy an toàn giao thông. 
- Tiêp tiic cho phép 5ir ding tam  via he các tuyên duô'ng: BInh Minh; MaiThic 

Loan; Nguyn Sinh Cung (don tir duang Mai Thiic Loan dn ththng Nguyn I-Iu 
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Nguyn Duy Trinh; Nguyen Hu (via he phIa Dông) d dung, d các phuong tin tr 

09 ch tth xung và xe din 4 bánh. 
- Cm drng, d duth lông duô'ng di vOi tat cà các loai phuong tin trCn tuyên 

dithng BInh Minh; 
- Ctrn d d& vi xe din 4 bánh, taxi và xe khách tu 16 chô trô' trên tuyên 

duO'ng Nguyn Su Hi, Ba Liia và các tuyn duông QH 1 Om trâ xuông; 
- Chinh trang, cm b sung các bin báo giao thông trên các tuyn du'ông hj hu 

hông; (Hoàn thành tnrc 28/02/2022) 
- B trI bAi du xe xung quanh san 4n dng thj xã và các vi trI tarn tii các 

khu dt trng chua sir ditng, d thông báo cho các khách sn, chü xe thirc hin; 
- Thithng xuyên kim tra, rà soát dê xu l nghiêrn các truông hçp phuong tin 

drng, dQtu trên via he và lông di.rông các tuyn dung cm. 
5. Xe din. 
- Ban hành quy ch hot dng và rà soát, kiém tra tat cà các phuong tin d có 

Ca s cp phép hoat  dng cho xe din 4 bánh trên dja bàn thj xã, vâi s lugng xc nhLr 

nàm 2021, dông th?ñ có ch tài xi:r l nghiêm các vi phrn cüa xe din; 
- Co phuong an kim soát, quán 1 t& các tru?ng hqp thay th xe diii 4 bánh 

cü bang xe mi theo dung chü trucYng cüa thj xã; 
- Tip tc quãn 1 phuong tin xe din 4 bánh bang các hInh thñ'c: 
+ Mc dng phic, deo the khi diu khin phuong tin; 
+ Niêm y& giá, bin s xe và s din thoti duông day nóng trên thành Xe; 
+ Xü 1 nghiêm các tru&ng hçip chü xe din khi hot dng không inc dng 

ph%lc, không deo the, uing ruciu bia khi lái xe, bO roi khách, tang giá Xe, chy sai Ian 
dung dành cho xe din, dirng du trên các via he và các tuyn duô'ng crn; 

+ B sung quy ch v tang cu'mg Cong tác x'r l các 1i vi ph.rn nhu bô roi 
khách, tang giá cuâc và chèo kéo khách; 

+ Thành 1p Hip hi xe din thj xã. (Hoàn thành trithc 28/02/2022) 
6. Ten dirrng, s nhà. 
- Hoàn thin cong tác 1p dt s nhà trên các tuyên dung dä phC duyt Va so 

nhã ó các ngO, ngách (hoàn thin truc Qu 2/2022); 
- Thirc hin cOng tác chinh trang các tuyên duông, ngO trong khu dan cu theo 

k hoch xây dirng khu dan Cu kiu mu trên dja bàn thj xà. 
7. Cay xanh do th1. 
a. COng tác quy hoich. 
- Trin khai thirc hin quy hoch cay xanh dO thj dã duçc phê duyt, trong 

vic trng mâi và thay th cay xanh do thj trên da bàn; 

- Tuyên truyn vn dng CaC h dan hai ben dumg, xã hi hóa vic trng cay 
xanh theo chüng loai cay dung quy hoch duqc phé duyt; 
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- Trin khai thrc hin các di,r an thay th cay xanh trên tuyên duông ngang s 

8 to dim nhtn v doan duông xanh, sach,  dçp. 

b. Cong tác chãm soc cay xanh thãm có. 

- Thirc hin cong tác du thu chäm soc cay xanh, thárn có trén dia bàn thi xã; 

- Thung xuyên tang cung cong tác kim tra, nghirn thu các don v charn 

sóc, cay xanh, thám CO trên dja bàn, theo tüng tháng, trng qu, dê kjp thO chân 

chinh cong tác chàm sóc, cay xanh, thám cO darn bào cht !u'çrng; 

- Chäm soc và duy trI cay xanh thàm CO trong khu lam viên vã các trçic du'ô'ng 

dam bào xanh, sch, dçp kp thi phic v du ljch; 

- T chirc chat tia cay xanh theo dnh k vâ to chirc nghim thu cOng tác cht 

tia d có co s& thanh toán cho các don vi chäm sóc; 

- ThiRing xuyên kim tra d kp thi xü 1 nghiêrn các tru'O'ng hçip vi phtni 

chat, dào phá h thng cay xanh, thám cO trên khu lam viên và ti-en các tuyên du'Ong. 

8. Môi trirô'ng. 

- Thixc hin thu gom rác thai bãi biên theo phu'o'ng an cá nám (rnàa dOng tan 

suât 5 ngay/1n); 

- Xóa bO 05 dim ch rác phIa dông dithng BInh Minh, thuc hiên 03 diem chO 

mi (vj trI 01 tçii via he phIa táy du'ô'ng Nguyen Hu giao vói dirôi'ig Lan Cházi 

phu'&ng Thu Thzy; vj trI 02 tgi san vcn d5ng thj xâ phwrng Nghi Thu, vi trI 03 tal 

via he ththng 2 gill-a ththng 12 và 13 phuô'ng Nghi Htco'ng); 

- B sung mt s tuyn dumg vào dr toán dê triên khai quét, thu gom rác 

nàm 2022. 

III. PHAN CONG THIC HIN. 

1. Phông Quãn 1 do th1. 

- Chju tránh nhim theo dOi don dc tin d, tn ti, vixO'ng rnc cüa các don 

vi và UBND các phung theo các ni dung cong tác chinh trang, dé kp thai tharn 

muu cho UBND thi xã chi dao thuc hin; 

- Lp dir trü kinh phi trInh phé duyt dam báo hoàn thành kê hoich chinh 

trang do thj d ra; 

- DOn dc các phumg quy hoch các dirn an sang, ban hang lu'u niêrn, giái 

khát, kp thO'i bàn giao cho các h dan 1p dirng trixó'c ngày 20/3/2022 (thiCt kC niu 

các ky ôt hoàn thành tru'óc ngày 30/12/2021); 

- Theo dOi, don dc dy nhanh tin d xây d\rng các cOng trInh chinh trang dO 

th, kjp thñ phic vçi du ljch 2022; 
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- Thuô'ng xuyên kim tra, don dôc UBND các phung và Di quán J trt tij 

do thj thuc hiên các nhim vu: Giái tóa hành lang ATGT, trt tij dO thj, trt tr xây 

dirng, trt tir ATGT trên dja bàn; 

- Phi hçp vói Ban quàn 1 dO thj to chtrc kim tra, nghim thu, dánh giá cOng 

tác chat tia cay xanh cüa các dan vj, rà soát d thay th& ct bô các cay xanh, thám cO 

không dam bâo m quan; 

- Hoàn thin mu thi& k din trang trI, d xã hôi hóa và lap danh m1c các 

nba hang, khách san, t chirc chua xã hi hóa din trang tn dê UBND thj xä có van 

bàn gth các Doanh nghip, khách sn th?c hin truc ngày 28/02/2022; 

- Chñ trI phi hp vi COng an thj xã tham muu quy hotch các dirn drng, d 

xe ttm trên via he các tuyn diRmg d phvc v du ljch nãm 2022 (hoàn thành tru'óc 

ngày 30/01/2022); 

- Tham mu'u thành 1p Hip hi xe din và siira dôi quy ché xe din tru'ó'c 

2 8/02/2022. 

2. Phông Tài chInh - Kê hoch. 

Can di ngun ngân sách và tham muu cho UBND thj xã, quyt djnh dâu tr 

các cOng trInh chinh trang do thj phiic vv du 1ch 2022 và các khoân chi thuO'ng 

xuyên cho cOng tác chinh trang do thj và mOi trung. 

3. Ban Quãn 1 aô thi. 

- Chju trách nhim thay th, sra chra và theo dOi, kirn tra, quán 1 tt cá các 

he thng ha tng k5 thut, din chiu sang, din trang tn, tin hiu giao thOng, biên 

báo giao thông, cay xanh, thâm cô và h thng xi:r 1 nixóc thai bj hu hOng, xuOng 

cp d thay th, duy tu, bão duOiig kjp thai; 

- Can ciir các ni dung chinh trang, thung xuyCn rà soát các hang rniic hu' 

hông d kjp th?yi tham mi,.ru vâ trInh UBND thj xã xem xét quyét djnh dC thu'c hiên; 

- Trirc tip kiêm tra, nghim thu các hang miic nhu: cay xanh, thárn cO, duy 

tu, sira chüa các cOng trInh ht tng k thut, h thông din chiu sang, trang 

trI,. . . trên dja bàn; 

- Chü trI phôi hçip v9i phOng QLDT, UBND các phung to chirc kiêm isa, 

nghim thu, dánh giá cOng tác chat tia cay xanh cña các don vi, d cO co sO' thanh 

toán cho các dan vi chäm sóc; 

- Trin khai các hang miic chinh trng phic vii du ljch duc UBNI) thj xâ 

giao dam bào tin d và cht hxcmg. 

5. Ban quán 1 các dtr an DTXD th xã. 

- Chi do dan vj thi cOng dy nhanh tin d các dr an dang triên khai, dãc biêt 

là các dir an chinh trang dO thj, thu gom, v sinh mOi tru'O'ng, rác thai xây drng, tap 
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kt dung noi quy djnh, d kjp thôi hoàn thânh diing k hotch và t?rn  dirng thi cong 

tru'c ngày 15 tháng 4 nàm 2022 d phiic vi du ljch; 

- Triên khai các htng miic chinh trang do thj theo chi do cüa UBND thj xã. 

6. UBND các phtrng. 

6.1. Xây dçrng k hoach chinh trang do thj phic v du 1ich nam 2022 ci th 

tti các phi.thng, g1ri UBND thj xâ (qua phông Quán l dO thj truOc ngày 

3 1/12/2021), bao gm thrc hin dy dü các ni dung sau: 

- Quy hoch tm các dim an sang, lu'u nim (ci the tirng vi trI); 

- Chinh trang các ky M phIa dông dinng BInh Minh và các nhà hang, khách 

stn phia tây duè'ng BInh Minh (ci th chinh trang trng khách san, tü'ng ky ôt); 

- Xã hi hóa h thng din trang tn, trng b sung cay xanh (tirng khu vixc); 

- Môi trumg trong khu dan Cu', khu virc ni thj, trên bãi bin; 

- Cong tác giãi tóa hành lang ATGT; 

- Các dir an du tu cüa phuOng phiic vi chinh trang do th. 

6.2. Sau khi rà soát, 1p phucrng an, k hooch tin hãnh trin khai thirc hin: 

- Huy dng lirc iircing ra quân thirc hin; 

- Gui thông báo trirc tip dn các nhà hang, khách san  thirc hiên cOng tac 

chinh trang, xã hi hóa h thng din trang tn trên các tuyn duO'ng. 

- Thirc hin và xu 1 nghiêm các vi phm theo Cong van so 574/UBND-DT, 

ngây 22/5/2019 cüa UBND thj xã ye vic phn cOng nhirn vi dôi vâi Di quail l' 

trt ti:r dO thj và UBND CáC phu&ng. 

7. Cong an thl xa. 

- PhM hçp vth phông Quán 1 do th quy hoçtch các 1dm vrc drng, d xe trén via 

he d phiic vii du ljch; 

- Thu?mg xuyên tuân tra, xr l các tnrè'ng hçp vi phirn HLATGT, các loai 

phuo'ng tin dmg du không dung quy djnh, vi phrn Quy che quân 1 xe din 4 bánh; 

- Bô trI 1irc 1uç'ng phM hçp vói UBND các phuèTlg, Dôi quán 1' trt tir dO th 

các don vi lien quan trin khai cOng tác giãi tOa hánh lang ATGT theo Ké hoach; 

- To chüc tun tra, xu 1 nghiêm các trumg hcp vi phrn v trt tix ATGT. 

8. Di quán 1 trt tr aô thi. 

- Tham mixu thành 1p t rà soát cOng tác trt tir dO thj d trin khai ct gpt. 

tháo d,. . . các vi pham (hoân thânh truc ngày 30/01/2022). 

- Thithng xuyên phi hç'p UBND các phithng, t chirc kirn tra cOng tác trt 

tir xây dirng, trt tir do thj, trt tir du lich;  kjp thai xü' 1 nghiêm các truOng hçp ch 
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phá cay xanh, thãm cö, xây dçrng coi nOi, các truông hcip ban hang rong, các ky & 

ban hang ln chim via h, hânh lang ATGT; 

- Chü tn phi h9p vi UBND các phu?ing thuing xuyên kim tra, rá soát xi 

1 các tru'ô'ng hçrp xay drng sai phép, kihông phép trên da bàn; 

- Thirc hin và xü 1 nghiêm các vi phim theo Cong van so 574/UBND-DT. 

ngày 22/5/2019 cüa UBND thj xâ v vic phn cong nhim vi dôi vol Di quail l 

trt tr do thj và UBND các phung. 

9. Phông Van hóa và Thông tin. 

- ChU trI phi hçp vOi phông Tu' pháp, UBND các phu'Ong lien quan biCn tp 

các ch tài xü 1 các vi phm trong du ljch, trt tr xây di..rng, .. d tuyên truyên (hoãn 

thành truOc ngày 31/12/2021); 

- Chü trI phôi hcip vOi phOng Quãn 1 do thj, UBND các phi..rOng, ngoài các 

tuyn dã phé duyt, tip t11c 1ira ch9n b sung them các tuyn duô'ng khác dê tuyCn 

truyn, n dông khách san,  nba hang thay th bin quãng cáo thu'ô'ng bng hin led 

và gtn din trang trI tri.thc khách sin nhà hang tao  diem nhn v ánh sang du 1ch; 

- T chirc tuyên truyn Nghj dnh 45/2019/ND-CP ngày 21/5/2019 ye quy 

djnh xü phtt hành chInh trong linh virc du ljch; 

- Trirc tip kim tra vic b tn lap dirng các biên quàng cáo ngoài trà'i d(ing 

quy djnh; xir 1 các truô'ng hçp t chOc, cá nhân 1p drng các bin quáng cáo khOng 

dung quy djnh, quy cách tai  Quyt djnh s 47/2018/QD-UBND, ngày 27/i 1/2108 
ffiø 

cua UBND tinh Ngh An./. 

No'inliân: 
- TT thj üy, TT HDND thj xã (b/c); 
- Cãc d/c Ciy viên BTV Thi üy; 
- Các PCT UBND thj xã; 
- Các phOng, ban, don vj lien quan; 
- UBND các phu'O'ng; 
- Trung tam VH,TT &TT thi xã; 
- Lu'u: VT( 

TM. UY BAN NHAN DAN 

CHU TICH 

Doãn Tiên Dung 
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