
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ HÒA 
 

Số:            /UBND-KTHT 
V/v chấn chỉnh, tăng cường công 

tác quản lý trật tự đô thị trên địa 

bàn thị trấn Hạ Hòa. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Hạ Hòa, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

 
 

 

                       Kính gửi:  

                    - Ủy ban nhân dân thị trấn Hạ Hòa; 

                  - Ban Quản lý dự án và môi trường - đô thị; 

                  - Công an huyện; 

                  - Các phòng: Văn hóa - Thông tin, Kinh tế và HT; 

                                       - Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và truyền thông. 

 

          Trong thời gian qua, trên địa bàn thị trấn Hạ Hòa vẫn còn hiện tượng một số 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa chấp hành nghiêm các quy định về quy hoạch, 

trật tự xây dựng, trật tự đô thị, như: tự ý xây dựng các công trình phụ trợ, cơi nới, 

lắp đặt nhà xưởng; lắp đặt biển quảng cáo, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, làm 

mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị,... Tuy nhiên, UBND thị trấn chưa kịp 

thời kiểm tra, phát hiện và xử lý dứt điểm theo thẩm quyền. Ngày 30/12/2021, 

UBND huyện đã ban hành Văn bản số 2402/UBND-KTHT về việc đôn đốc tăng 

cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch và trật tư xây dựng trên địa bàn thị 

trấn Hạ Hòa, trong đó yêu cầu UBND thị trấn tập trung triển khai thực hiện và báo 

cáo kết quả với UBND huyện trước ngày 15/01/2022; song, đến nay chưa có báo 

cáo. 

 Để thực hiện nghiêm Quy chế quản lý đô thị thị trấn Hạ Hòa; chấn chỉnh và 

khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên, đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị 

trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022, UBND 

huyện yêu cầu: 

 1. UBND thị trấn Hạ Hòa: Thực hiện ngay một số nội dung sau: 

- Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Quy chế quản lý đô thị và các 

quy định của pháp luật về quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông đến các 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Triển khai đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên các 

tuyến đường, phố ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lề đường để lắp đặt biển quảng 

cáo, bày bán hàng hóa, để vật liệu xây dựng, dừng đỗ xe trái quy định,... Thực hiện xong 

trước ngày 20/01/2022. 
- Phối hợp với Ban quản lý dự án và môi trường - đô thị huyện, Công an huyện 

thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi 

phạm.  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - 

Du lịch và truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động 

mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần - năm 2022 trên địa bàn theo kế hoạch. 

- Nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Văn bản số 2402/UBND-

KTHT ngày 30/12/2021 của UBND huyện. 
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Báo cáo kết quả thực hiện với UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và hạ tầng 

để tổng hợp) trước ngày 25/01/2022. 

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ 

động phối hợp với UBND thị trấn Hạ Hòa triển khai thực hiện các nội dung công 

việc bảo đảm trật tự đô thị và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần - 

năm 2022 đảm bảo yêu cầu đề ra. 
 

UBND huyện Hạ Hòa yêu cầu UBND thị trấn Hạ Hòa và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, CPCT; 

- Lưu: VT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TICH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Hồng 
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