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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp 

 ra quân lập lại trật tự vỉa hè ngày 04/3/2022 

  

Ngày 04 tháng 3 năm 2022, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND 

phường chủ trì họp nội dung liên quan đến ra quân lập lại trật tự vỉa hè tháng 3 

năm 2022; tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Phương Bình - Phó Chủ tịch 

UBND phường, đồng chí Trần Ngọc Cường – Phó Trưởng Công an phường, bộ 

phận kiểm tra Quy tắc đô thị và đại diện BCH Quân sự, Văn phòng UBND 

phường. Sau khi nghe các thành viên tham dự cuộc họp báo cáo tình hình, đồng chí 

Nguyễn Minh Tâm kết luận như sau: 

1. Đối với kế hoạch ra quân 

 Giao Tổ kiểm tra quy tắc đô thị xây dựng kế hoạch, thời gian, lực lượng 

tham gia và kinh phí trình Chủ tịch UBND phường trước ngày 08/3/2022 để ký, 

ban hành. 

2. Đối với lực lượng tham gia 

Thống nhất theo đề xuất của Công an và Quân sự: mỗi đơn vị tham gia một 

người, mặc quân phục theo quy định. 

Các lực lượng tham gia kiểm  tra tập trung tại Công an phường (số 09 Xuân 

Đán 01); mỗi tổ kiểm tra đảm bảo 02 người. 

3. Liên quan đến các biển cấm buôn bán 

Giao Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp với bộ phận Văn hoá tham mưu 

UBND phường làm mới và bắt các biển cấm buôn bán tại các địa điểm  trên đường 

Nguyễn Tất Thành; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

4. Liên quan đến kinh phí thực hiện 

Giao đồng chí Hồ Lê Minh Quý (Tổ trưởng tổ kiểm tra quy tắc đô thị) tham 

mưu lãnh đạo hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng tham gia. 

 Trên đây là Thông báo kết luận liên quan đến các nội dung ra quân lập lại 

trật tự vỉa hè ngày 04/3/2022; đề nghị các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND phường; 

- Các bộ phận liên quan; 

- Lưu; VT, VP. 
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