
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VP Thành phố Cao Bằng, ngày        tháng 9 năm 2022 

V/v chỉnh trang, làm đẹp đô thị nhân 

dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm xây 

dựng và phát triển thành phố Cao 

Bằng (25/9/2012 – 25/9/2022) 

 

    
 Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố Cao Bằng; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo kết luận cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng tại thông báo số số 169/TB-VP ngày 05 tháng 9 năm 2022;  

Nhằm phát huy tinh thần chung sức của cả cộng đồng cùng hưởng ứng 

tham gia chỉnh trang, làm đẹp đô thị góp phần tạo cảnh quan, mỹ quan và không 

gian đô thị của thành phố Cao Bằng ngày một Sáng - Xanh – Sạch - Đẹp và Văn 

minh trong dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố 

Cao Bằng và thời gian tiếp theo, UBND thành phố Cao Bằng triển khai tổ chức 

chỉnh trang, làm đẹp đô thị với nội dung cụ thể như sau: 

1. Giao các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, các đơn vị ngành dọc đứng 

trên địa bàn thành phố phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu đi đầu tự chỉnh 

trang, làm mới khuôn viên, mặt tiền trụ sở, trang trí, chăng đèn kết hoa làm đẹp 

đô thị để chào mừng kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao 

Bằng và thời gian tiếp theo.  

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 18/9/2022. 

2. Giao Phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình, tiến độ 

thực hiện của các đơn vị; yêu cầu các chủ đầu tư công trình đang tiến hành thi 

công, hoàn thiện dọn dẹp vệ sinh vật liệu, phế thải tại công trường.... đảm bảo an 

toàn giao thông, mĩ quan đô thị và an ninh trật tự. 

- Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các dự án sự nghiệp kinh tế, dịch vụ 

công ích thành phố Cao Bằng chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích thực 

hiện công tác chỉnh trang cây xanh, hoa cảnh, trên các trục đường đô thị, đảo giao 

thông, các công viên công cộng; Lập phương án thực hiện đảm bảo vệ sinh môi 

trường.  

Hoàn thành trước ngày 18/9/2022. 

3. Giao Ủy ban nhân dân các phường, xã 
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- Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, 

các hộ gia đình hưởng ứng tham gia chỉnh trang đô thị với các nội dung sau: 

- Treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu, băng rôn chào mừng (nếu có), trang trí cây 

xanh, cây cảnh, đèn trang trí làm đẹp khuôn viên tại các hộ gia đình, các xóm, tổ 

dân phố đảm bảo đúng quy cách, đúng vị trí; thay thế cờ Tổ quốc đã rách, bạc màu.  

- Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở, cơ sở sản 

xuất kinh doanh, các hộ dân có cửa hàng, cửa hiệu, nhà ở có mặt tiền tiếp giáp 

với đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị chỉnh trang làm đẹp khuôn viên, mặt 

tiền công trình (sơn sửa cổng, hàng rào, cửa, tường nhà, cắt tỉa cây xanh, cây 

cảnh...). 

Nhận được công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển 

khai kịp tiến độ, góp phần đưa diện mạo, mỹ quan đô thị thành phố được khang 

trang, sạch đẹp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy TP (b/c); 

- TT HĐND thành phố; (b/c) 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các cơ quan, đơn vị Thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-07T14:21:35+0700


		2022-09-08T08:25:25+0700


		2022-09-08T08:25:25+0700


		2022-09-08T08:25:25+0700




