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THÔNG BÁO
V/v Bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và

 kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, vui đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 
kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng

Vừa qua, UBND cùng các ban ngành đoàn thể và khu dân cư đã tổ chức ra 
quân dọn vệ sinh các đường hoa, đường trục khu dân cư, phát quang cây cối, nhắc 
nhở, tháo dỡ, tịch thu các biển hiệu quảng cáo đặt để không đúng; bày bán hàng 
trong lòng đường, trên vỉa hè, ngoài vạch quy định. Để bảo đảm an toàn giao 
thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, 
vui đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng 
(ngày 3/02/1930 – 3/02/2022).

UBND thị trấn Thanh Hà đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân 
trên địa bàn thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Bày bán hàng đúng quy định, không bày bán hàng trên vỉa hè, lòng đường 
gây cản trở người đi bộ, mất mỹ quan đô thị, tự tháo dỡ các các lều lán, mái che, 
mái vẩy, biển quảng cáo vi phạm. Đối với các cá nhân, hộ gia đình bán hoa phục 
vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, địa phương bố trí bày bán tại Khu trung tâm 
thương mại và hai tuyến đường nhánh khu dân cư phía Đông thị trấn.

- Tiếp tục dọn vệ sinh trong khu dân cư; trên các tuyến đường, tuyến phố, 
khu vực công cộng, công sở, trường học, bệnh viện, trạm y tế, kho A34, nghĩa 
trang, bãi rác tập trung, khu vui chơi, các hộ gia đình, phát quang cành cây che 
khuất tầm nhìn giao thông … Các tổ thu gom rác tập chung đưa rác thải ra điểm tập 
kết ở phía Đông và Tây đường thị trấn chậm nhất là trước 17 giờ 30 ngày 29/12 âm 
lịch (tức ngày 31/01/2022).

- Không dừng đỗ xe máy, xe đạp dưới lòng đường để mua hàng; Nghiêm 
cấm việc vứt rác, vật liệu, đồ dùng hỏng không đúng nơi quy định. Riêng tại điểm 
Chợ Hương, Tam quan chùa Minh Khánh không đậu đỗ các phương tiện giao 
thông, bày bán hàng phần vỉa hè có treo các khẩu hiệu tuyên truyền làm hư hỏng 
kết cấu hạ tầng vỉa hè, gây khuất tầm nhìn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

- Trong quá trình mua bán hàng, sắm Tết thực hiện đầy đủ 5K, quét mã QR, 
đảm bảo giãn cách, các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ 



Y tế; tích cực phát hiện, thông báo cho chính quyền địa phương về các tổ chức, cá 
nhân vi phạm các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

- Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trên tuyến đường nội thị, phố 
Nguyễn Hải Thanh, Trần Nhân Tông, Bình Hà và khu dân cư tiến hành treo cờ Tổ 
quốc đầy đủ.

UBND thị trấn giao cho Tổ công tác về trật tự đô thị, các ban ngành đoàn 
thể, khu dân cư tích cực tuyên truyền vận động, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi 
phạm trong lĩnh vực giao thông và vệ sinh môi trường, đô thị.

Trên đây là nội dung thông báo của Ủy ban về việc bảo đảm an toàn giao 
thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, 
vui đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng 
(ngày 3/02/1930 – 3/02/2022). Vậy UBND thị trấn Thanh Hà đề nghị các cơ quan, 
đơn vị, khu dân cư và nhân dân thực hiện tốt các nội dung trên. 

Nơi nhận:
- TT ĐU, HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Thành viên TCT;
- Đài truyền thanh TT, KDC;
- Trưởng các Đoàn thể;
- Trưởng các khu dân cư;
- Lưu HSVT.

TM. UBND THỊ TRẤN THANH HÀ
                    CHỦ TỊCH

              Nguyễn Năng Hùng
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