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         V/v Chỉnh trang đô thị, vệ 

sinh môi trường phục vụ Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 

 

 

 

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.  
  

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII và đón Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021. Để tạo quang cảnh môi trường khang trang, sạch đẹp, không khí  vui 

tươi, phấn khởi trong nhân dân; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

(1) Tuyên tuyền các quy định của Pháp luật về thực hiện nếp sống văn 
minh đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đô thị… để các tầng lớp nhân nhân trên 
địa bàn hiểu và tự giác thực hiện và giám sát thực hiện. 

(2) Tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị, nông thôn chăm sóc, cắt tỉa cây 
xanh, thảm cỏ, thảm màu, cây đường viền tại giải phân cách, các vườn hoa, đảo 
giao thông; Tổ chức trang hoàng tiểu cảnh, bồn hoa trang trí, trồng thêm hoa, 
trang trí giỏ hoa tại các đảo giao thông, công viên, vườn hoa, giải phân cách, các 
điểm vui chơi công cộng tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị (Yêu cầu việc trang trí 
hoa phải đơn giản, tạo điểm nhấn tại một số khu vực trung tâm, không bố trí quá 
nhiều, mật độ quá dày). 

(3) Tổ chức kiểm tra hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn trang trí, 
hệ thống đèn chiếu sáng kiến trúc công sở của đơn vị; sửa chữa, thay thế các thiết 
bị điện chiếu sáng, điện trang trí đã cũ và tín hiệu giao thông bị hư hỏng; Trang 
trí đèn hoa, đèn màu, bảng đèn tại các điểm công cộng, các tuyến đường trong đô 
thị nhằm tăng cường cảnh quan đô thị, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao 
thông (Yêu cầu việc lắp đèn trang trí cần lựa chọn vị trí phù hợp, có nghiên cứu 
tổng thể, yêu cầu tinh tế, tạo màu sắc tươi sáng, sang trọng, sử dụng vật liệu có 
độ bền cao, hiện đại). 

(4) Tổ chức triển khai vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo vệ 
sinh vỉa hè, đường phố, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, vận chuyển rác đúng giờ, 
tập kết rác đúng nơi quy định, không để tồn đọng và lưu rác qua ngày; Đặc biệt 
tại thời điểm trước, trong và sau giao thừa cần tăng cường lực lượng thu gom, 
vận chuyển rác thải sinh hoạt để phục vụ nhân dân đón tết; Tiến hành tưới nước 
rửa đường, hút bụi tại các tuyến phố. 

 (5) Giải tỏa hành lang lộ giới, các mái che tạm không đảm bảo mỹ quan 
đô thị, vi phạm chỉ giới xây dựng, không gian vỉa hè, kiểm tra xử lý nghiêm các 
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trường hợp trưng bày hàng hóa, vật liệu xây dựng, biển quảng cáo, các điểm mua 
bán nhỏ lẻ lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng lề đường. 

(6) Thực hiện nạo vét, khơi thông cống rãnh, cửa xả các lưu vực thoát 
nước, vệ sinh các cửa thu nước, phát hiện sự cố, những tác động ảnh hưởng đến 
khả năng thoát nước và có phương án xử lý để thoát nước nhanh, kịp thời, đảm 
bảo hiệu quả của hệ thống thoát nước, không để xảy ra tình trạng ngập úng. 

(7) Yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng công trình dọn dẹp vật liệu, vật dụng 
trả lại vỉa hè để đảm bảo mỹ quan đô thị; đồng thời vận động, đôn đốc các doanh 
nghiệp, bà con nhân dân vệ sinh nhà cửa, quét dọn môi trường xung quanh, chỉnh 
trang lại vỉa hè trước nhà đảm bảo đồng bộ, sạch sẽ. 

 (8) Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn 
thể triển khai tốt phòng trào sáng, xanh, sạch, đẹp, phong trào chỉnh trang xây 
dựng nông thôn mới 

(9) Được phép sử dụng kinh phí sự nghiệp đô thị, sự nghiệp môi trường, sự 
nghiệp văn hóa để chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; yêu cầu tiết kiệm, hiệu 
quả, đúng quy định; khuyến khích kinh phí xã hội hóa. Không sử dụng ngân sách 
nhà nước cấp chỉnh trang đô thị để chi cho các dự án xây dựng, lắp đặt đèn trang 
trí mới.  

(10) Ngoài các nội dung chỉ đạo nêu trên, UBND thành phố Vĩnh Yên 
khẩn trương thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc Chủ tịch UBND tỉnh 
đã giao tại Thông báo số 251/TB-UBND ngày 20/12/2020 

2. Chủ đầu tư các dự án, công trình xây dựng:  

Chỉ đạo các nhà thầu thực hiện có hiệu quả các biện pháp thu dọn vật liệu 
xây dựng, phế thải xây dựng, che chắn ngăn chặn bụi bẩn phát sinh từ các công 
trình xây dựng, không làm ảnh hưởng đến khu vực lân cận. Dừng việc đào, cắt 
đường các tuyến đường phố chính khu vực trung tâm các huyện, thành phố trong 
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: Từ ngày 01/2/2021 đến hết ngày 
21/02/2021 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày 10 tháng giêng 
năm Tân Sửu). Trong trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến của Chủ tịch UBND 
tỉnh. 

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: 

Tổ chức vệ sinh cơ quan, trang hoàng công sở sạch đẹp; Chỉnh trang lại hệ 
thống lại đèn chiếu sáng, đèn hắt chiếu sáng kiến trúc công sở và bật chiếu sáng 
(từ 18h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau, áp dụng từ ngày 01/01/2021) để 
đảm bảo an ninh trật tự, tạo cảnh quan, điểm nhấn cho đô thị.   

Giao Sở Xây dựng thống nhất tham mưu đề xuất tất cả các cơ quan công sở 
chỉ thực hiện một màu sơn tạo điểm nhấn đồng bộ cho đô thị. Các sở ngành, căn 
cứ chức năng thành lập các tổ đi kiểm tra, đôn đốc tại cơ sở (hàng tuần). 

 4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể 

  Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chủ trì xay 
dựng các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện tốt các 
quy định về chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới (thực hiện các khâu đột 
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phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-
2025) 

5. Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy phụ 

trách các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh quan tâm đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tốt các 

quy định./. 

  Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy (p/h); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc (đưa tin); 

- CPVP UBND tỉnh; 

- CVNCTH; 

- Lưu: VT, CN3. 

(k - …. ....b). 

 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 

Lê Duy Thành 
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