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KẾ HOẠCH 

Tổ chức ra quân thiết lập trật tự đô thị và chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật 

tự vỉa hè, lòng đường, trật tự an toàn giao thông  và vệ sinh môi trường hiết 

thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển 

thành phố Cao Bằng (25/9/2012-25/9/2022) 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND, ngày 17/6/2022 của UBND thành 

phố Cao Bằng, về việc Tổ chức ra quân thiết lập trật tự đô thị và chỉnh trang đô 

thị, đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường, trật tự an toàn giao thông  và vệ sinh môi 

trường hiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển 

thành phố Cao Bằng (25/9/2012 -25/9/2022). 

 UBND Phường Ngọc Xuân xây dựng Kế hoạch Tổ chức ra quân tăng cường 

xử lý vi phạm trật tự đô thị, đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường, trật tự an toàn 

giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn Phường với những nội dung chủ 

yếu sau:  

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục thực hiện việc thiết lập và chỉnh trang đô thị đảm bảo trật tự vỉa 

hè, lòng đường, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống 

văn minh, mỹ quan đô thị  trên địa bàn Phường và toàn Thành phố ngày càng sáng 

- xanh - sạch - đẹp. Đảm bảo giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn Phường. Ngăn 

chặn, giải tỏa và chống tái lấn chiếm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi chiếm 

dụng vỉa hè trái phép. Tháo dỡ mái che, mái vẩy, panô, áp phích, biển quảng cáo 

lắp đặt trái phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị; tổ chức xử 

lý, giải tỏa các khu công cộng tập kết phế liệu, chất thải xây dựng gây mất mỹ 

quan đô thị. 

- Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền 

phường, trong công tác quản lý về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, gắn 

trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu và người được giao nhiệm vụ trong 

công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ.  

Tạo sự chuyển biến rõ rệt và nâng cao nhận thức hơn nữa của cán bộ, lãnh 

đạo, công chức, viên chức và của nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong việc tuân 

thủ, chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự vỉa hè, lòng đường, mỹ quan 

đô thị. 

 2. Yêu cầu 

- UBND phường và Chi bộ, tổ dân phố tập trung công tác Lãnh đạo, chỉ 

đạo, công tác tuyên truyền, vận động và thống nhất công tác phối hợp xử lý triệt 
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để nhằm tạo sự đồng tình, hưởng ứng trong cán bộ, nhân dân về việc chấp hành 

các quy định của pháp luật trên lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự giao thông; thực hiện 

nếp sống văn minh đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh 

doanh, buôn bán, tập kết vật liệu, gây mất mỹ quan đô thị.  

- Đảm bảo các lực lượng tham gia phối hợp chặt chẽ, thống nhất cao trong 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị; Lực lượng phối hợp thực 

hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đúng quy trình, chế độ công tác 

và phòng ngừa sai phạm khi thực hiện nhiệm vụ. 

- Tổ chức ra quân giải tỏa, xử lý nghiêm, kiên quyết dứt điểm các hành vi 

phạm về trật đô thị, vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, trên cơ sở 

đó đưa công tác quản lý vỉa hè, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đi vào nề 

nếp. 

- Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân ra quân vệ sinh các khu vực công 

cộng, đường làng ngõ xóm (tập kết phế liệu, rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng) 

gây mất mỹ quan đô thị. 

 II. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Nội dung giải tỏa, xử lý và thực hiện duy trì đảm bảo trật tự đô thị 

 Giải tỏa, lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng lề đường, tháo dữ mái che, mái 

vẩy , pa nô áp phích, biển quảng cáo lắp đặt trái phép, chợ cóc chợ tạm tự phát vi 

phạm hành lang an toàn giao thông, tháo dỡ các bục bệ, bặc tam cấp, thu dọn, di 

dời tài sản, vật kiến trúc, các hạng mục lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... các trường 

hợp xe mô tô, ôtô vi phạm về dừng, đỗ, để xe trên vỉa hè, lòng đường trái với quy 

định của pháp luật. 

 2. Đối tượng kiểm tra, xử lý 

 - Các tổ chức, cá nhân có hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và vi phạm 

hành lang an toàn tự giao thông, kết cấu hạ tầng đường bộ và vệ sinh môi trường 

trên địa bàn phường. 

 - Người điều khiển phương tiện an toàn giao thông vi phạm Luật an toàn 

giao thông. 

 3. Tổ chức tuyên truyền 

 - Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 28/6/2022 đến hết ngày 10/7/2022 

 4. Hình thức tuyên truyền 

 - UBND phường phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thành lập tổ 

công tác đề nghị Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể  

Phường chỉ đạo theo ngành dọc bố trí, cử nhân sự tham gia tổ tuyên truyền phối 

hợp cùng chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền đối với các tổ chức, hội 

viên,... ; Tổ chức họp tổ dân phố, phổ biến, quán triệt nội dung đến nhân dân, các 

hộ gia đình, hộ kinh doanh, các khách sạn, nhà hàng trên các tuyến phố.  - 

Tuyên truyền và cho các hộ gia đình có mặt tiền tiếp giá với trục đường chính cam 

kết theo hình thức tự quản: "Vỉa hè trước cửa nhà ai giao cho nhà đó quản lý" 

để đánh giá trách nhiệm của hộ gia đình trong công tác giữ gìn trật tự mỹ quan đô 
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thị và trách nhiệm với cộng đồng dân cư qua đó làm cơ sở đánh giá và bình xét 

gia đình văn hoá hàng năm; 

  + Thứ nhất: Gia đình hộ đó không vi phạm 

 + Thứ hai: Khi có các trường hợp vi phạm tại vỉa hè ngay trước cửa nhà 

mình, hộ gia đình đó có quyền và trách nhiệm không cho phép đậu đỗ, tập kết 

hàng hoá, vật liệu lấn chiếm bày bán hàng hoá trước của nhà mình. nếu các 

trường hợp đó cố tình vi phạm hoặc không tuân thủ gia đình báo ngay Tổ 

trưởng tổ dân phố hoặc UBND phường để xử lý vi phạm theo qui định. 

 Thông qua trang Thông tin điện tử phường Ngọc Xuân và trang" Tin tức 

phường Ngọc Xuân" trên mạng xã hội Faceboock và Zalo của phường.  

Tổ chức thực hiện: Công chức văn hóa thông tin tuyên đăng tải kế hoạch này và 

các hình ảnh có liên quan lên các trang thông tin điện tử của phường, Tổ trưởng 

tổ dân phố thông tin tuyên tuyền đến từng hộ gia đình, Tổ quản lý trật tự đô thị 

phường phường tiến hành thực hiện xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp 

luật.  

 5. Nội dung tuyên truyền 

 - Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phát quang cây cối che khuất 

tầm nhìn. Vận động nhân dân tự chỉnh trang, sửa chữa hàng rào, nhà ở, dọn dẹp 

vệ sinh nơi ở và đường phố sạch đẹp, thông thoáng, không vi phạm, lấn chiếm vỉa 

hè, lòng đường, đua mái che, mái vảy, xả rác thải, tập kết rác không đúng thời 

gian và phế liệu, chất thải xây dựng không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan 

đô thị. Đối với các hộ có mặt tiền tiếp giáp với trục đường chính và các đơn vị 

đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động chỉnh trang, trang trí đèn đảm 

bảo mỹ quan hưởng ứng phát động thi đua về lập thành tích thiết thực chào mừng 

kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng. 

 - Kiên quyết xử lý hành chính đối với trường hợp không chấp hành, cố tình 

vi phạm (sau khi đã được tuyên truyền, nhắc nhở mà không thực hiện), trường 

hợp tái diễn vi phạm nhiều lần sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh(đối với các hộ 

kinh doanh nếu vi phạm), gửi thông báo đến cơ quan, đơn vị công tác, thông tin 

tại tổ dân phố, không xem xét đánh giá gia đình văn hóa trong năm và bị đăng tải 

về thông tin vi phạm trên trang thông tin điện tử. 

 - Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, 

nhà nghỉ, cửa hiệu buôn bán,... tổ chức thiết kế, lắp đặt đèn trang trí phù hợp để 

tạo thêm nét đẹp về đêm của đô thị.-Tuyên truyền phương châm hành động, làm 

tới đâu sạch tới đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân, góp 

phần nâng cao ý thức công dân đô thị trong việc chấp hành nghiêm về trật tự, mỹ 

quan đô thị. 

 6. Tổ chức ra quân xử lý, giải toản vỉa hè, lòng đường 

 6.1. Nội dung giải tỏa, xử lý 

 Tổ chức lực lượng triển khai ra quân gìn giữ trật tự vỉa hè, lòng đường, đảm 

bảo an toàn giao thông trên toàn địa bàn Thành phố, cụ thể: 
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 - Giải tỏa, xử lý tình trạnglấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng lề đường, tập kết 

vật liệu xây dựng, tháo dỡ mái che, mái vẩy, pa nô, áp phích, biển quảng cáo lắp 

đặt trái phép, chợ cóc, chợ tạm tự phát vi phạm hành lang an toàn giao thông, kết 

cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn Thành phố trả lại vỉa hè, lòng lề đường cho 

người và phương tiện tham gia giao thông đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị; xử lý 

tình trạng chó thả rông. 

 - Kiểm tra phương tiện hoạt động trên địa bàn: Kiểm tra, xử lý đối với các 

trường hợp xe mô tô, xe ô tô, xe ba bánh (tự chế) vi phạm về việc dừng, đỗ, để xe 

trên vỉa hè, lòng đường trái quy định của pháp luật. 

 - Kiểm tra, xử lý các dịch vụ vận tải hàng hóa vi phạm quy định của luật 

giao thông đường bộ; xử lý vi phạm về bốc, xếp hàng hóa lên xe, xe chở hàng quá 

khổ, quá tải; xe cơi nới thành thùng xe, xe chở hàng rơi vãi; đồng thời kiểm tra, 

xử lý vi phạm về giấy tờ pháp lý của phương tiện và người lái theo quy định, phù 

hiệu chạy xe và giám sát hành trình xe (đối với loại phương tiện có phù hiệu và 

giám sát hành trình). 

 - X ử lý đối với các hành vi đổ thải, chất thải rắn trái phép không đúng nơi 

quy định gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại các trục đường chính, 

khu dân cư, công cộng. Đối tượng vi phạm không xử lý thì phường, xã phải dọn 

dẹp đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. 

 - Kiên quyết xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, tổ chức 

cưỡng chế các công trình vi phạm không khắc phục hậu quả theo quy định. 

 2.2. Đối tượng kiểm tra, xử lý 

 - Các tổ chức, cá nhân hộ gia đình có hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, 

lòng lề đường và vi phạm hành lang an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng đường bộ 

trên địa bàn Phường. 

 - Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 

 - Người mua hàng với những người bán  hàng vi phạm lấn chiếm lòng 

đường, lề đường gây cản trở giao thông, vi phạm trật tự đô thị. 

 III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN THAM 

GIA: 

 1. Thời gian 

 * Tổng vệ sinh 

 - Các Tổ dân phố phường đồng loạt ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ 

xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang cây, bụi tại các khoảng đất trống ven 

đường, bờ sông.... trong đó cần đặc biệt tiếp tục làm sạch môi trường đô thị hai 

bên đường Quốc lộ đồng loạt vào chiều từ ngày 24/9/2022 đến hết ngày 

25/9/2022. 

 * Thiết lập trật đô thị 

- Thời gian, lộ trình thực hiện: (có bản chi tiết kèm theo) 

- Ra quân kiểm tra, xử lý cao điểm từ ngày: 27/6/2022 đến 25/9/2022.  . 

Trong đó:  
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        + Cao điểm đợt 1: Từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022. 

          + Cao điểm đợt 2: Từ ngày 02/8/2022 đến 31/8/2022. 

          + Cao điểm đợt 3: Từ ngày 05/9/2022 đến 25/9/2022 

(Trong qua trình triển khai thực hiện tuỳ theo diễn biến tình hình thực tế lịch 

trình, thời gian có thể thay đổi do Tổ trưởng sẽ thông báo sau).  

 2. Địa điểm 

 Trên toàn địa bàn Phường, trọng điểm là các trục đường chính trên địa bàn 

toàn phường.  

 3. Lực lượng, số lượng 26 đồng chí 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND phường  - Tổ trưởng 

 - Đồng chí: (Trưởng hoặc Phó) Công an phường: Tổ phó 

 Trong đó:  

 * Tổ tuyên truyền: 17 đồng chí 

+ Công chức Văn hoá xã hội; 01 đồng chí 

+ Công chức Tư pháp; 01 đồng chí 

+ Khối đoàn thể: 05 đồng chí  

+ Tổ trưởng tổ dân phố 10 đồng chí.  

 * Tổ ra quân thiết lập trật tự 09 đồng chí 

 - Gồm các thành viên: 

+ Viên chức đội trật đô thị Thành phố phụ trách địa bàn: 01 đồng chí 

+ Chiến sỹ Công an phường; 02 đồng chí 

+ Công chức Địa chính phường; 02 đồng chí 

+ Lực lượng dân quân tự vệ: 02 đồng chí. 

+ Ban bảo vệ dân phố: 02 đồng chí 

(Có lịch phân công thực hiện kèm theo) 

Trong qua trình triển khai thực hiện tuỳ theo diễn biến tình hình thực tế lịch 

trình, thời gian có thể thay đổi do Tổ trưởng sẽ thông báo sau. 

 4. Phương án phối hợp triển khai thực hiện  

 - Trực tiếp giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an 

toàn giao thông, ngoài ra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khác 

phát hiện trong quá trình kiểm tra. 

 - Phân công trách nhiệm thực hiện xử lý vi phạm: Căn cứ tính chất, mức độ 

vi phạm từng trường hợp cụ thể và đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện 

hành về phân cấp xử lý vi phạm, thống nhất phân công thẩm quyền xử lý vi phạm 

thuộc trách nhiệm. 

 + Công an phường: Có trách nhiệm lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp 

phương tiện ô tô, xe máy dừng đỗ không đúng nơi quy định, xử lý giao thông tĩnh 

theo thẩm quyền (Trong quá trình xử lý cần xác minh thông tin rõ ràng về nhân 

thân đối tượng vi phạm, đối với trường hợp chủ phương tiện không phối hợp thực 

hiện có thể sử dụng biện pháp xích nguội phương tiện, trước khi thực hiện cần 
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chụp ảnh hiện trạng làm căn cứ pháp lý); đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn về 

người và tài sản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

 + Ban bảo vệ dân phố: Cử lực lượng trực tiếp giải tỏa xử lý đối với các 

điểm vi phạm; cử lực lượng đảm bảo đáp ứng thực hiện nhiệm vụ.  

 5. Phương tiện và công cụ tham gia 

 a) Phương tiện: 

 - Các Đ/c được phân công nhiệm vụ tự túc phương tiện tham gia. 

 - Xe đô thị của phường. 

 b) Công cụ:  

 Tổ quản lý trật tự đô thị phường chuẩn bị dụng cụ phục vụ công tác ra quân 

giải tỏa. 

 IV. KINH PHÍ VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO 

 Sử dụng kinh phí ngân sách, phương tiện, thiết bị của UBND phường. Đối 

với lực lượng tham gia giải tỏa không hưởng lương, phụ cấp của Nhà nước thì 

UBND phường thực hiện chi trả chế độ theo ngày công. 

 V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO 

 - Tổ quản lý trật tự đô thị tổng hợp chung báo cáo Lãnh đạo UBND Phường 

và UBND Thành phố về lĩnh vực xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, 

lòng đường làm nơi kinh doanh, vi phạm về vệ sinh môi trường.  

 - Công an Phường tổng hợp báo cáo về Tổ quản lý trật tự đô thị Phường về 

lĩnh vực xử lý phương tiện tham gia giao thông vi phạm. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phụ trách chung 

 Đồng chí Hà Việt Kỳ, Chủ tịch UBND phường, Có nhiệm vụ chủ trì nắm 

bắt tình hình triên khai thực hiện; Chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ và xử lý 

các vấn đề phức tạp nảy sinh vượt quá thẩm quyền của lực lượng. 

 Đồng chí La Huy Mẫn, Phó chủ tịch UBND phường - Tổ trưởng chỉ đạo tổ 

chức lực lượng ra quân giải tỏa, sử lý các điểm nóng về trật tự trên địa bàn phường. 

 2. Tổ Quản lý đô thị Phường 

 Tham mưu cho UBND Phường ban hành kế hoạch triển khai tổ chức thực 

hiện ra quân xử lý, giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, tháo dỡ 

mái che, mái vẩy, pa nô, áp phích, biển quảng cáo lắp đặt trái phép, chợ cóc, chợ 

tạm tự phát vi phạm hành lang an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng đường bộ trên 

địa bàn. 

 - Xây dựng nội dung tuyên truyền, làm mẫu biên bản, thông báo, Quyết 

định xử lý theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường, 

trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, duy trì sau ra quân.  

 - Chủ trì tổng hợp báo cáo chung tình hình ra quân giữ gìn trật tự đô thị trên 

địa bàn. 

 - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã phân công cụ thể trong Kế hoạch. 

 3. Công an Phường 
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 - Chủ động tổ chức lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý các nội dung theo Kế 

hoạch và quy định của pháp luật. Hỗ trợ lực lượng ra quân đảm bảo an ninh trật 

tự, đảm bảo an toàn về người và phương tiện trong quá trình tổ chức thực hiện 

giải tỏa.  

 4. Đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể 

 Phối hợp, chỉ đạo cử nhân sự tham gia cùng chính quyền tổ chức tuyên 

truyền, vận động thực hiện chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường, 

trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, thực hiện 

nếp sống văn minh đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự đô 

thị. 

 5. Tổ tự quản trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tổ, xóm 

 - Duy trì kiểm tra hằng ngày, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

thuộc phạm vi phụ trách chấp hành nghiêm các quy định quản lý về trật tự xây 

dựng, trật tự vỉa hè lòng đường, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh 

trật tự;  

 - Thông báo kịp thời và yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các 

trường hợp không chấp hành các quy định về trật tự vỉa hè, lòng đường; vệ sinh  

môi trường đô thị, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội;  

 6. Tổ trưởng các tổ dân phố 

 - Hướng dân chỉ đạo các gia đình tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi 

thông cống rãnh, phát quang cây, bụi tại các khoảng đất trống ven đường, bờ sông, 

đồng loạt tổng vệ sinh từ ngày 24/9/2022 đến hết ngày 25/9/2022. 

 - Phối hợp và tuyên truyền vận các gia đình chấp hành tốt về trật tự đô thị, 

đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi 

trường trên địa bàn của tổ. 

 - Nhắc nhở các hộ gia đình có mặt tiền tiếp giá với trục đường chính thực 

hiện theo hình thức tự quản: "Vỉa hè trước cửa nhà ai giao cho nhà đó quản lý" 

 7. Các hộ gia đình 

 - Chấp hành tốt về trật tự đô thị, đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường, trật tự 

an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn của tổ. 

 - Khi có các trường hợp vi phạm tại vỉa hè ngay trước cửa nhà mình, hộ gia 

đình đó có quyền và trách nhiệm không cho phép đậu đỗ, tập kết hàng hoá, vật 

liệu lấn chiếm bày bán hàng hoá trước của nhà mình. Nếu các trường hợp đó cố 

tình vi phạm hoặc không tuân thủ gia đình báo ngay Tổ trưởng tổ dân phố hoặc 

UBND phường để xử lý vi phạm theo qui định. 

 8. Khi phát hiện các hành vi, vi phạm điện về đường dây nóng 

 Đồng chí Hà Việt Kỳ - Chủ tịch UBND phường; SĐT: 0982.856.580; 

 Đồng chí La Huy Mẫn - Phó chủ tịch UBND phường; SĐT:0918.316.586; 

 Đồng chí Bế Văn Tuyến - Trưởng công an phường; SĐT: 0916.948.556; 

 Trên đây là Kế hoạch Tổ chức ra quân thiết lập trật tự đô thị và chỉnh trang 

đô thị, đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường, trật tự an toàn giao thông  và vệ sinh 
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môi trường hiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát 

triển thành phố Cao Bằng trên địa bàn Phường Ngọc Xuân. 

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công. Đề nghị các ban, ngành đoàn 

thể làm tốt công tác phối hợp với lực lượng ra quân đủ số lượng, đúng thời gian, 

địa điểm theo kế hoạch và triển khai thực hiện đạt kết quả./.  
 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố; (B/c) 

- Đội QLTTĐT Thành phố; 

- TT Đu, HĐND, UBMTTQ Phường; 

- CT, PCT UBND Phường; 

- Các ban, ngành, đoàn thể Phường; 

- Công an Phường; 

- BCH QS phường; 

- Ban Bảo vệ dân phố; 

- 10 Tổ trưởng tổ dân phố; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hà Việt Kỳ 
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