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THÔNG BÁO
Về việc đảm bảo trật tự giao thông, vệ sinh môi trường 

trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND thành 
phố về Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, để 
đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đô thị, vệ sinh môi trường trong dịp Tết 
nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND các phường, xã:
- Thực hiện tốt Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

thành phố: tổ chức các đợt ra quân giải tỏa, xử lý nghiêm các vi phạm thuộc 
phạm vi lòng đường, hè phố, khu vực công cộng, hành lang an toàn giao thông 
các tuyến đường; đồng thời thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy 
định tại Kế hoạch.

- Tổ chức đợt cao điểm thực hiện ra quân kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô 
thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý từ ngày 20/01/2022 (tức ngày 18 
tháng Chạp năm Tân Sửu) đến ngày 31/01/2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm 
Tân Sửu); đồng thời bảo đảm, duy trì an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đến hết 
ngày 10/02/2022 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần), tập trung tại các 
khu vực phức tạp như khu vực nút giao (ngã tư Bến Hàn, khu vực Ngã Sáu, khu 
vực ngã tư Phúc Duyên, phía trước bến xe Hải Tân, nút giao Tam Giang…); các 
tuyến đường có tình trạng họp chợ như Chợ Con, Phạm Sư Mệnh, Chi Lăng, 
Ngô Gia Tự, khu vực đường Canh Nông; các khu vực trung tâm thương mại, 
khu vực siêu thị, khu vực tổ chức chợ hoa xuân: Khu vực đường Tôn Đức 
Thắng, khu Bắc đường Trường Chinh, quảng trường, các tuyến đường chính…; 
tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ các tuyến đường, nút giao, vỉa hè trồng hoa, 
cây cảnh trong dịp chỉnh trang đô thị; duy trì tổ chức tổng vệ sinh ngày chủ nhật 
hàng tuần.

- Tổ chức tổng vệ sinh và vận động các doanh nghiệp, cơ quan tham gia 
tổng vệ sinh tại tất cả các khu dân cư, đường phố, khu vực công cộng trên địa 
bàn phường, xã từ ngày 25/01/2022 đến ngày 30/01/2022 (tức ngày 23 đến ngày 
28 tháng Chạp năm Tân Sửu) bảo đảm vệ sinh môi trường sạch sẽ trước, trong 
và sau Tết.

2. Giao Công an thành phố: tăng cường công tác tuần tra, hướng dẫn giao 
thông và xử phạt vi phạm, đặc biệt chú ý tại các khu vực tập trung đông người 
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như: các tuyến đường có phương tiện tham gia giao thông lớn, các nút giao hay 
xảy ra ùn tắc giao thông như ngã tư Bến Hàn, Ngã Sáu, Máy Sứ, Tam Giang, 
Cầu Cất, Phúc Duyên, đường Bạch Đằng, các khu vực bố trí chợ hoa phục vụ 
Tết theo kế hoạch của UBND thành phố...; có biện pháp để bảo đảm chống đua 
xe và cổ vũ đua xe vào đêm giao thừa.

3. Giao Đội Kiểm tra quy tắc Quản lý đô thị phối hợp cùng UBND các 
phường xã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Quy chế 
quản lý đô thị, chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn thành phố trong dịp Tết 
nguyên đán Nhâm Dần 2022.

4. Yêu cầu các đơn vị Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, 
Nhà đầu tư: 

- Khẩn trương thi công hoàn thành công trình, hoàn trả mặt đường trước 
ngày 27/01/2022 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu); với các công trình kéo 
dài, yêu cầu nhà thầu thu dọn, vệ sinh khu vực công trường, bổ sung hệ thống 
biển báo, rào chắn và hoàn trả tạm mặt đường đảm bảo an toàn xong trước ngày 
27/01/2022 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu). Đặc biệt tại các khu vực: 
đường Nguyễn Lương Bằng, đường Đoàn Kết,… 

- Đối với các Nhà đầu tư khu đô thị, khu dân cư: tổ chức tổng vệ sinh lòng 
đường, hè phố các khu vực do mình quản lý từ ngày 27/01/2022 đến ngày 
30/01/2022 (tức ngày 25 đến ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu) bảo đảm vệ 
sinh môi trường. Đồng thời bật toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí 
mỹ thuật để phục vụ dịp Tết Nguyên đán và bảo đảm an toàn.

5. Giao Xí nghiệp Giao thông vận tải thành phố: 
- Tăng cường công tác vệ sinh, quét dọn sạch sẽ đường phố, các vị trí nút 

giao và các khu vực công cộng đảm bảo thường xuyên sạch sẽ để phục vụ nhân 
dân đón Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; tập trung cao vào các ngày 29, 
30, 31/01/2022 (tức ngày 27, 28, 29 tháng Chạp năm Tân Sửu).

- Tổ chức rà soát, sửa chữa, điều chỉnh xử lý ngay các chướng ngại vật 
che khuất biển báo hiệu hiện có; thống kê những vị trí cần lắp đặt bổ sung các 
biển báo để đảm bảo an toàn giao thông. 

- Phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương 
kiểm tra, tổ chức tháo dỡ các biển báo hiệu, quảng cáo lắp đặt trên phạm vi hành 
lang đường bộ không xin phép.

6. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương: tăng cường 
công tác quét dọn, thu gom rác thải sinh hoạt đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh trên các 
tuyến phố và khu vực công cộng trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 
2022, bảo đảm không để rác tồn đọng; đặc biệt bố trí phương tiện, lực lượng thu 
gom, vận chuyển rác tại 5 xã mới về thành phố.

7. Giao phòng Quản lý đô thị:
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- Thường xuyên phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của 
các đơn vị trên.

- Không tham mưu cho phép đào cắt đường, hè phố của các đơn vị trong 
thời gian từ ngày 22/01/2022 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết 
ngày 10/02/2022 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần), trừ các trường hợp 
khẩn cấp, bất khả kháng như chập điện, vỡ đường ống cấp thoát nước.

8. Cấm các phương tiện chuyên chở vật liệu, chất thải xây dựng hoạt động 
trên các tuyến đường đô thị kể từ 0h ngày 27/01/2022 (tức ngày 25 tháng Chạp năm 
Tân Sửu) đến hết ngày 06/02/2022 (tức ngày 06 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: Đăng tải thông tin cấm xe trên Đài 
Truyền hình tỉnh Hải Dương.

Yêu cầu UBND các phường, xã, cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức và 
phối hợp thực hiện tốt các nội dung tại Thông báo này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Như mục 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, QLĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tăng Văn Quản

(Để b/c)
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