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Vĩnh Tường, ngày 11 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí Thái
tại hội nghị triển khai nhiệm vụ đảm bảo ATGT, phục vụ nhu cầu đi lại và
mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
tại khu vực thị trấn Vĩnh Tường
Thực hiện Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về tăng
cường các biện pháp đảm bảo hoạt động vui tươi; lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Từ 13h30’, ngày 11/01/2022, tại phòng họp số 02 - UBND huyện Vĩnh
Tường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí Thái họp với lãnh đạo các cơ quan:
Trung tâm VH-TT-TT, Phòng Kinh tế & hạ tầng, Phòng VH-TT, Công an
huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện; UBND thị trấn Vĩnh Tường để triển
khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời
phục vụ nhu cầu đi lại và mua sắm của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán
Nhâm dần năm 2022 tại khu vực thị trấn Vĩnh Tường.
Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND
huyện Lê Chí Thái kết luận chỉ đạo như sau:
1. Đồng ý về chủ trương với đề xuất của Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao huyện, UBND thị trấn Vĩnh Tường về việc tổ chức địa điểm để người
dân bày bán hàng hoa xuân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Trung
tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện để phục vụ nhu cầu mua sắm của
nhân dân trên địa bàn.
2. Yêu cầu Trung tâm VH-TT-TT huyện:
- Phối hợp với Phòng Kinh tế & hạ tầng xây dựng Nội quy hoạt động của
chợ hoa trong đó đặc biệt quan tâm đến các quy định về phòng chống dịch.
- Phối hợp với UBND thị trấn Vĩnh Tường, tạo điểm khai báo Y tế bằng mã
QR, bố trí nước rửa tay, sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, mở sổ ghi chép để kiểm
soát 100% người ra/vào khu vực bán hàng hoa xuân; đồng thời yêu cầu 100%
bán hàng, người ra/vào khu vực bán hàng hoa xuân phải ký cam kết nghiêm túc
chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.
- Tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức như: Trên hệ thống truyền
thanh, Pa nô, áp phích,.. về thời gian và địa điểm bày bán, giới thiệu, cây cảnh,
hoa, quả để người dân được biết; đồng thời hướng dẫn các cá nhân có nhu cầu
bày bán đăng ký với Trung tâm.
- Đảm bảo điện nước phục vụ trong thời gian diễn ra chợ hoa.
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- Bố trí sơ đồ, sắp xếp khu vực bày bán cây cảnh, hoa, quả đảm bảo khoa
học, mỹ quan, tận dụng hiệu quả mặt bằng và thuận lợi cho việc đi lại, mua sắm
của nhân dân trên tinh thần công bằng, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân tham
gia bày bán. Bố trí băng zôn, pa nô, áp phích tại những vị trí nhiều người qua lại
để kết hợp, lồng ghép tăng hiệu quả tuyên truyền các nội dung tuyên truyền hiện
nay.
- Quản lý, giữ gìn tài sản của Trung tâm trong thời gian tổ chức. Yêu cầu
các hộ phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, hoàn trả lại nguyên trạng mặt
bằng sân trước 17h00’ ngày 31/01/2022 (tức ngày 29 Tết).
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, xử lý các hành vi
vi phạm pháp luật (nếu có).
3. UBND thị trấn Vĩnh Tường
- Chỉ đạo tuần tra, xử lý vi phạm, không để các hộ bày bán cây cảnh, hoa,
quả, tại các vị trí trung tâm, không gian công cộng của huyện như: Vườn hoa
Huyện ủy, vườn hoa cây xanh của huyện (đối diện với Trung tâm hành chính
công), quãng đường giữa khách sạn Đông Phong với Đền Liệt sỹ, Quảng trường
Trung tâm huyện,... và các vị trí tương tự khác gây mất mỹ quan đô thị và an
toàn giao thông
- Phối hợp với lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
các tuyến đường, vỉa hè, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm
quyền xử lý nghiêm các hộ bày bán hàng hóa lấn chiếm hành lang ATGT hoặc
bán hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật.
4. Công an huyện
- Tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự
ATGT phục vụ nhân dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần
năm 2022.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong công tác kiểm tra, kiểm
soát các tuyến đường, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các
hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng,
chống người thi hành công vụ trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên
đán. Chú trọng những địa điểm thường phát sinh việc buôn bán hoa, cây cảnh
vào dịp Tết trên trục Quốc lộ 2a: Bồ Sao; ngã tư Tân Tiến; Ngã 5 thôn Sen,
Nghĩa Hưng và tại thị trấn Thổ Tang, xã Thượng Trưng,.... không để mất trật tự
công cộng và an toàn giao thông.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Phối hợp với Công an huyện, Trung tâm VH-TT-TT, UBND các xã, thị
trấn trong công tác kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường và xử lý các hành vi vi
phạm về hành lang ATGT.
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- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn hướng dẫn, kiểm tra hoạt
động của các địa điểm buôn bán hoa, cây cảnh trong dịp Tết Nguyên đán đảm
bảo an toàn và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.
5. Văn phòng HĐND & UBND huyện: Hướng dẫn Trung tâm VH-TTTT, về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tại Trung tâm VH-TT-TT
huyện theo đúng các văn bản, chỉ đạo của UBND/BCĐ tỉnh.
Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí Thái tại Hội
nghị triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn,
đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại và mua sắm của nhân dân trong dịp Tết Nguyên
đán Nhâm dần năm 2022. UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị liên quan biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện, Phòng Kinh tế & hạ tầng, Trung
tâm VH-TT-TT, Phòng VH-TT, UBND thị trấn
Vĩnh Tường;
- CPVP, CVTH;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Hồng Hải

