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KẾ HOẠCH 

  Thực hiện quản lý trật tự đô thị năm 2023 
 

Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Sầm Sơn trở thành Đô thị 

du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện, trung tâm du lịch chất lượng cao của cả 

nước và khu vực, thời gian qua công tác chỉnh trang và quản lý trật tự đô thị trên 

địa bàn thành phố đã được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Tuy nhiên, bên 

cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Để công tác 

chỉnh trang và quản lý trật tự đô thị đi vào nề nếp, UBND thành phố Sầm Sơn 

xây dựng Kế hoạch quản lý trật tự đô thị năm 2023 gồm các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Xây dựng Kế hoạch nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ về chỉnh trang 

đô thị, trật tự đô thị năm 2023; xây dựng diện mạo thành phố, tạo cảnh quan 

môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-

CT/TU ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và 

trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. 

2. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý 

thức, tự giác, trách nhiệm chấp hành pháp luật trong việc xây dựng thành phố 

văn minh gắn với công tác quản lý và chỉnh trang đô thị. 

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp; 

phát huy vai trò vận động phong trào các đoàn thể chính trị - xã hội; tạo sự 

đồng thuận của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong việc quản lý 

đô thị. 

4. Tranh thủ huy động các nguồn vốn xã hội hóa và sử dụng kinh phí từ 

ngân sách nhà nước để chỉnh trang đô thị thành phố Sầm Sơn theo hướng đô 

thị trở thành một đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp và văn minh. 

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn thành phố phải nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, tự giác, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chỉnh 

trang làm đẹp khuôn viên, trước và trong trụ sở cơ quan, phát huy tinh thần 

tiên phong, gương mẫu đi đầu trong chỉnh trang, không gian kiến trúc của cơ 

quan, đơn vị mình nhằm thu hút đông đảo lực lượng tham gia, hưởng ứng. 

6. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả từng bước chỉnh 

trang đô thị và xây dựng trật tự đô thị góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đã đề 

ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. 
II. NỘI DUNG: 

1. Công tác chỉnh trang đô thị: (có phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Công tác quản lý trật tự đô thị: (có phụ lục chi tiết kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường: 

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện, gửi về phòng Quản lý đô thị trước ngày 20/3/2023 để tổng hợp, theo 

dõi đôn đốc. 

- Chủ động tổ chức triển khai các nội dung công việc theo phụ lục (Có 

phụ lục đính kèm). 

- Cuối năm, các đơn vị bình xét, đề nghị khen thưởng các tập thể và cá 

nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện kế 

hoạch “Thực hiện quản lý trật tự đô thị năm 2023”. 

2. Điện lực Sầm Sơn, các đơn vị viễn thông: 

Theo chức năng nhiệm vụ của ngành; Kế hoạch thực hiện quản lý trật tự 

đô thị năm 2023 của thành phố để chủ động triển khai thực hiện tốt các nội 

dung đã đề ra. 

3. Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 

Chủ động xây dựng chuyên mục tuyên truyền về công tác chỉnh trang đô thị 

và tăng cường thời lượng phát sóng các nội dung trong Kế hoạch đã phê duyệt. 

4. Đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể: 
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp thực hiện 

Kế hoạch “Thực hiện quản lý trật tự đô thị năm 2023”. 

5. Chế độ báo cáo, hội họp: 

- Trước ngày 20 hàng tháng các cơ quan, đơn vị, Đội kiểm tra quy tắc và 

UBND các xã, phường cập nhật kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo bằng văn 

bản về phòng Quản lý đô thị để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 

22 hàng tháng. 

- Giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, tổ chức giao ban hàng tháng, quý 

đánh giá tình hình thực hiện, đề ra nhiệm vụ cụ thể kỳ sau. Phòng Quản lý đô 

thị tham mưu UBND thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện quản lý trật tự đô thị năm 2023. Chủ tịch 

UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã, các phòng, ban và các đơn vị 

có liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển 

khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- TTr: Thành ủy, HĐND TP (b/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP (b/cáo); 

- Cổng Thông tin Điện tử Thành phố; 

-  UBND các phường, xã (để t/h); 

- Các đơn vị, ngành có liên quan (để t/h); 

- Lưu: VT, QLĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

    Nguyễn Ngọc Bích 
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PHỤ LỤC 

Nội dung công tác chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị năm 2023 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       KH-UBND ngày       /      /2023 của UBND thành phố Sầm Sơn) 
 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Sản phẩm 

1 Tháng 1, 2 
 

  

- 
Ra quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường theo Kế hoạch 

số 6720/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thành phố 
Quản lý đô thị 

QLĐT, Văn hóa, QTĐT, 

UBND các phường, xã 
Báo cáo 

- 

Ra quân triển khai theo Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 

07/01/2023 của UBND thành phố về tổ chức Phố hoa xuân 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

Quản lý đô thị 
QLĐT, Văn hóa, QTĐT, 

UBND các phường, xã 
Báo cáo 

- Rà soát đề xuất hoàn thiện các phương án du lịch năm 2023 Kinh tế Văn hóa, QLĐT Phương án 

- 

Kiểm tra, đánh giá hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, 

cây xanh, nắp hố ga trên các tuyến phố chính, bờ biển đường 

Hồ Xuân Hương  

Ban QLDA QLĐT, TC-KH Báo cáo 

- 
Ra quân giải tỏa chợ cóc, tụ điểm kinh doanh tự phát trên địa 

bàn 
Quản lý đô thị 

QTĐT, UBND các 

phường, xã 
 

- 
Rà soát, chỉnh trang các pano, áp-phích, biển quảng cáo lớn 

trên địa bàn thành phố 
Văn hóa – Thông tin 

TC-KH, QLĐT 

TT VH, TT&DL 
Báo cáo 

- 
Phổ biến chủ trương, kế hoạch chỉnh trang mặt tiền các cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà dân trên tuyến phố chính 
Văn hóa – Thông tin QLĐT, TT VH,TT&DL Kế hoạch 

- Lập Kế hoạch chi tiết ra quân chỉnh trang đô thị Quy tắc đô thị 
CA TP, QLĐT, UBND 

các phường, xã 
Kế hoạch 

2 Tháng 3 
 

  

- Triển khai thực hiện các phương án du lịch năm 2023 Kinh tế 
VH-TT, QLĐT, UBND 

các phường, xã 
Cam kết 

- 
Rà soát, chỉnh trang các pano, áp-phích, biển quảng cáo lớn 

trên địa bàn thành phố 
Văn hóa – Thông tin 

TC-KH, QLĐT 

TT VH, TT&DL 
Báo cáo 

- 
Phổ biến chủ trương, kế hoạch chỉnh trang mặt tiền các cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà dân trên tuyến phố chính 
Văn hóa – Thông tin QLĐT, TT VH,TT&DL Kế hoạch 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Sản phẩm 

- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí.   Ban QLDA QLĐT, TC-KH Dự toán KP 

- 
Cắt tỉa cây xanh, chỉnh sửa hoặc làm mới các loại biển chỉ dẫn 

trên các trục đường phố chính   
Ban QLDA 

QLĐT, TC-KH,  

VH-TT 
Dự toán KP 

- 
Thực hiện kế hoạch chỉnh trang mặt tiền các cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà dân theo phương án phổ biến trong tháng 2 
VH-TT 

QLĐT, UBND các 

phường, xã 
Báo cáo 

- Ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị Quy tắc đô thị 
CA TP, QLĐT, UBND 

các phường, xã 
Báo cáo 

- Ra quân đảm bảo an toàn giao thông Công an thành phố 
QLĐT, QTĐT, UBND 

các phường, xã 
Báo cáo 

- 
Hoàn thiện công tác chỉnh trang đô thị, triển khai công tác 

tổng VSMT phục vụ khai trương du lịch năm 2023 
Ban QLDA 

QLĐT, TN&MT, 

UBND các phường, xã 
Báo cáo 

- Giao ban công tác đô thị Quý I Quản lý đô thị 
 Báo cáo 

3 Tháng 4 
 

  

- 
Kiểm tra, đánh giá tiến độ, chất lượng triển khai các phương 

án du lịch năm 2023 đã được phê duyệt 
Kinh tế 

VH-TT, QLĐT, UBND 

các phường, xã 
Báo cáo 

- 
Tổng kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường 

phục vụ khai trương du lịch hè 2023 
Ban QLDA 

QLĐT, TN&MT, 

UBND các phường, xã 
Báo cáo 

- Ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị Quy tắc đô thị 
CA TP, QLĐT, UBND 

các phường, xã 
Báo cáo 

- Ra quân đảm bảo an toàn giao thông Công an TP 
QLĐT, QTĐT, UBND 

các phường, xã 
Báo cáo 

4 Tháng 5 
 

  

- Giám sát triển khai các phương án du lịch hè 2023 Kinh tế 
VH-TT, QLĐT, UBND 

các phường, xã 

 

- 
Kiểm tra định kỳ theo tuần công tác chỉnh trang đô thị, vệ 

sinh môi trường phục vụ du lịch 
Đội Quy tắc đô thị 

QLĐT, TN&MT, 

UBND các phường, xã 

 

- Kiểm tra định kỳ theo tuần về trật tự ATGT Công an TP 
CA TP, QLĐT, UBND 

các phường, xã 
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STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Sản phẩm 

- 
Kiểm tra, cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước mưa, nước thải 

trên địa bàn toàn thành phố (trọng tâm kết nối của xả ra biển) 
Ban QLDA 

QLĐT, TN&MT, TC-

KH, UBND các phường 

 

- 
Hội nghị chuyên đề giải quyết các tình huống phát sinh từ 

triển khai thực hiện các phương án du lịch được duyệt 
Kinh tế 

VH-TT, QLĐT, UBND 

các phường, xã 

 

5 Tháng 6, 7, 8, 9 
 

  

- Kiểm tra, giám sát triển khai các phương án du lịch hè Kinh tế 
VH-TT, QLĐT, UBND 

các phường, xã 
 

- 
Kiểm tra định kỳ theo tuần công tác chỉnh trang đô thị, vệ 

sinh môi trường phục vụ du lịch 
Quy tắc đô thị 

QLĐT, TN&MT, 

UBND các phường, xã 
 

- 
Kiểm tra định kỳ theo tuần về trật tự ATGT, tăng cường ra 

quân hưởng ứng tháng 9 (tháng ATGT) 
Công an TP 

CA TP, QLĐT, UBND 

các phường, xã 
 

- 
Hội nghị chuyên đề giải quyết các tình huống phát sinh từ 

triển khai thực hiện các phương án du lịch được duyệt 
Kinh tế 

VH-TT, QLĐT, UBND 

các phường, xã 
 

- 
Giám sát kết quả thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống 

thoát nước mưa, nước thải trên địa bàn thành phố 
Quản lý đô thị 

Ban QLDA, TN&MT, 

TC-KH,  

 

- Sơ kết 06 tháng đầu năm công tác đô thị (cuối tháng 6) Quản lý đô thị VH-TT, KT 
 

6 Tháng 10, 11, 12 
 

  

- 
Kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả triển khai các phương án 

du lịch hè  
Kinh tế 

VH-TT, QLĐT, UBND 

các phường, xã 
 

- 

Kiểm tra định kỳ theo tuần công tác chỉnh trang đô thị, vệ 

sinh môi trường phục vụ du lịch, chuẩn bị tốt điều kiện đón 

chào năm mới 2024 và tết nguyên đán năm Giáp thìn 

Đội Quy tắc đô thị 
QLĐT, TN&MT, 

UBND các phường, xã 
 

- 

Tăng cường kiểm tra công tác ANTT, ATGT, trường phục vụ 

du lịch, chuẩn bị tốt điều kiện đón chào năm mới 2024 và tết 

nguyên đán năm Giáp thìn 

Công an TP 
QLĐT, UBND các 

phường, xã 
 

- 

Tổ chức tổng kết công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng năm 

2023, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm  năm 2024 trên địa 

bàn thành phố 

Quản lý đô thị VH-TT, KT  
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