ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG KIM TÂN
Số: 350 /UBND-VHXH
V/v đẩy mạnh tuyên truyền chấp
hành an ninh trật tự, an toàn giao
thông, vệ sinh môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kim Tân, ngày14 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan các cơ sở kinh doanh dịch vụ;
- Các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố.
Qua ý kiến phản ánh của nhân dân, trên địa bàn phường hiện nay có tình
trạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ kinh doanh quá thời gian quy định, gây tiếng ồn
và các cháu thiếu niên đá bóng trên các tiểu công viên, quảng trường gây nguy
hiểm cho người khác, mất an toàn giao thông; còn nhiều hộ dân để thả rông chó.
Để chấm dứt tính trạng trên, Uỷ ban nhân dân phường Kim Tân chỉ đạo một
số nội dung như sau:
1. Các tổ dân phố kiểm tra, nhắc nhở nhân dân chấm dứt tình trạng thả rông
chó; không bày bán hàng trên hành lang vỉa hè; huy động Nhân dân dọn dẹp vệ
sinh môi trường đường phố, không để rác thải lưu cữu, đổ rác đúng giờ quy định,
phân loại rác thải rắn tại nguồn; tuyên truyền, giám sát việc chấp hành của các quy
định về tiếng ồn, thời gian.
2. Các tổ dân phố tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở các cháu thiếu niên không
được đá bóng trên các tiểu công viên, quảng trường gây nguy hiểm cho người khác
và mất an toàn giao thông.
3. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đảm bảo an ninh trật tự; không kinh
doanh lấn chiếm hành lang vỉa hè; phân loại rác thải rắn tại nguồn; không gây tiếng
ồn trong khu dân cư và thực hiện kinh doanh theo đúng thời gian quy định.
Uỷ ban nhân dân phường Kim Tân yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ,
các tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. ĐU, HĐND phường;
- Lưu: VT.
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