UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Số: 108 /QLĐT - DH

V/v thực hiện quản lý trật tự đô thị
theo Thông báo kết luận số 16/TB-VP
ngày 01/3/2021 của Văn phòng
HĐND&UBND thành phố.

TP. Lào Cai, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Đội Kiểm tra trật tự xây dựng thành phố;
- UBND phường Duyên Hải.
Thực hiện Thông báo số 16/TB-VP ngày 01/3/2021 của UBND thành phố
về Kết luận của Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND thành
phố tại buổi làm việc với UBND các phường Duyên Hải, Lào Cai, Cốc Lếu,
Pom Hán.
Để triển khai thực hiện theo đúng các nội chỉ đạo, Phòng Quản lý đô thị
thành phố có ý kiến như sau:
1. Đề nghị UBND phường Duyên Hải:
- Khẩn trương thực hiện đảm bảo các nội dung theo Thông báo số 16/TBVP ngày 01/3/2021 của Văn phòng HĐND&UBND thành phố về công tác quản
lý trật tự đô thị.
- Xử lý dứt điểm các trường hợp tự ý đổ đất san tạo mặt bằng, xây dựng
kè, xâm lấn suối tai khu vực Cầu Sập.
- Xây dựng Kế hoạch giải tỏa và xử lý dứt điểm các trường hợp dựng
hàng quán, bục bệ, nhà vệ sinh, bày bán hàng trên phạm hành lang vỉa hè, lòng
đường tuyến đường Thủ Dầu Một đảm bảo đường thông hè thoáng, vệ sinh môi
trường, mỹ quan đô thị. Báo cáo các nội dung trên, về UBND thành phố thông
qua phòng Quản lý đô thị, thời gian xong trước ngày 30/4/2021.
2. Đề nghị Đội KT TTĐT thành phố:
Phối hợp, đôn đốc UBND phường Duyên Hải thực hiện đảm bảo về thời
gian đối với các nội dung nêu trên. Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời về công
tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn và đặc biệt là tại khu vực Cầu Sập thuộc tổ
5,6 phường Duyên Hải.
Phòng Quản lý đô thị thành phố đề nghị UBND phường Duyên Hải, Đội
KT TTĐT thành phố phối hợp, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đaọ UBND thành phố (b/c);
- Văn phòng HĐND&UBND thành phố;
- Lưu: VT, Hải.
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