
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUYÊN HẢI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 838 /UBND-KT Duyên Hải, ngày 29  tháng 4  năm 2021 
V/v triển khai công tác chỉnh trang đô thị, 

   vệ sinh môi trường, truyên truyền, cổ  

      động chào mừng bầu cử Đại biểu  

         Quốc hội và HĐND các cấp 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các ban, ngành thị xã;  

- Chủ tịch UBND các xã, phường, 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy về tăng cường thực 

hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 

01/KH-UBND của UBND tỉnh và tổ chức truyên truyền, cổ động chào mừng 

bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn thị xã Duyên Hải, 

Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải chỉ đạo như sau:  

1. Thủ trưởng các ban, ngành thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của 

ngành tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Kế hoạch số 01/KH-UBND của UBND tỉnh. Ra quân dọn dẹp, vệ sinh cảnh 

quan, môi trường xung quanh trụ sở, cơ quan vào chiều ngày 07/5/2021 (thứ 

sáu).  

2. Phòng Quản lý đô thị phối hợp phòng Kinh tế và các ngành có liên 

quan triển khai công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự an toàn giao thông. 

Kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh, mua bán lấn chiếm vĩa hè, lòng, lề đường, 

đảm bảo trật tự và mĩ quan đô thị. Kiểm tra, sửa chữa các tuyến đường giao 

thông nôn thôn xuống cấp, hư hỏng, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông 

của nhân dân. 

 3. Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường thường xuyên kiểm tra, nhắc 

nhở các ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường thực hiện tổng vệ sinh môi 

trường (vệ sinh cơ quan, đường phố) báo cáo UBND thị xã chỉ đạo.  

 4. Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thông 

tin và Thể thao thị xã tập trung cho công tác tuyên truyền các nội dung liên 

quan đến công tác bầu cử, kiểm tra lắp đặt các pano cổ động chào mừng kỷ 

niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5, bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-

2026. 

 5. Phòng Y tế chủ động phối hợp các ngành có liên quan tăng cường 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trước, trong và sau bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp. Phối hợp Trung tâm 

Y tế thị xã xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid -19 trong thời gian tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại 

biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã. 
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 6. Công an thị xã Duyên Hải chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

soát giao thông; chỉ đạo lực lượng nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 

trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam (30/4) và Quốc 

tế lao động (01/5); trước, trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

Đại biểu HĐND các cấp, để kịp thời, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, 

chống phá, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp Ban 

Chỉ huy Quân sự thị xã nắm tình hình đối với các hộ dân có khiếu nại, khiếu 

kiện, kịp thời tham mưu UBND thị xã tiếp xúc, đối thoại, không để người dân 

tổ chức tụ tập, khiếu nại vượt cấp lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

 7. Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra thị xã chủ động phối hợp Ban tiếp 

công dân thị xã, các ngành có liên quan và UBND các xã, phường, kiểm tra, 

tham mưu UBND thị xử lý các khiếu nại, khiếu kiện của công dân trong thời 

gian qua chưa được giải quyết, tránh trình trạng người dân tụ tập đông người 

ảnh hưởng đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 

8. Chủ tịch UBND các xã, phường, phát động nhân dân tham gia thực 

hiện tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát hoan bụi rậm các tuyến 

đường giao thông vào ngày 08/5/2021 (thứ bảy). Triển khai các giải pháp 

thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp tại các điểm bỏ 

phiếu. Chủ động nắm tình hình người dân khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn, 

kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thị xã tổ chức tiếp xúc, đối thoại. 

 Đề nghị Thủ trưởng các ban, ngành thị xã, Chủ tịch UBND các xã, 

phường nghiêm túc thực hiện nội dung công văn này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư Thị ủy; 

- TT. TXU, TT.HĐND thị xã;                    

- Khối NC; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

Nguyễn Văn Lánh 
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