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THÔNG BÁO
Về việc đảm bảo trâ ât tự đô thi trong dip Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Thực hiện theo Công văn số : 92/UBND –VHXH ngày 13/1/2020 của Ủy
ban nhân dân thành phố Pleiku về việc tăng cường công tác quản lý TTĐT tổ chức
các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Để đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn đề nghị người
dân không được tự ý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh bán hoa, bán cây
cảnh và các sản phẩm trang trí Tết gây mất an toàn giao thông và Trật tự đô thị
trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Nếu các hộ dân có nhu cầu kinh
doanh các sản phẩm Tết thì đăng ký tại các điểm chợ hoa Tết tập trung theo đúng
quy định như sau :
- Điểm chính: Tại khu Hội chợ triển lãm tỉnh Gia Lai, số 27 đường Nguyễn
Văn Cừ, phường IaKring, thành phố Pleiku.
- Điểm lẻ phục vụ cho các hộ trồng hoa Tết quy mô nhỏ thuộc địa bàn TP:
+ Khu vực đất của Hoàng Anh Gia Lai (bên cạnh khách sạn Hoàng Anh Gia
Lai), phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
+ Khu vực sân bóng làng Kép, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia
Lai.
+Khu dân cư quy hoạch suối Hội Phú (đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng
đến đường Hùng Vương.
+Khu vực phường Tây sơn dự kiến xây dựng khu hội chợ triển lãm ( gần
khu liên hợp thể thao Tỉnh).
- Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp tốt với UBND phường,
không cho các hộ thuê, buôn bán hoa trong khuôn viên, trước khu vực đơn vị mình
quản lý.
- Đề nghị UBMTTQVN phường và các thành viên vận động tuyên truyền
đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng.
UBND phường nghiêm cấm các hộ dân tự ý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
kinh doanh bán hoa, bán cây cảnh và các sản phẩm trang trí Tết gây mất an toàn
giao thông và Trật tự đô thị trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Các
trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
Nhận được Thông báo này Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các Tổ dân phố,
làng, các hộ kinh doanh địa bàn phường nghiêm túc triển khai thực hiện.
UBMTTQVN phường và các thành viên, Các cơ quan, đơn vị trên phối hợp thực
hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Đảng ủy – TT. HDND;
- MTTQVN phường, Các đoàn thể;
- Các hô ô kinh doanh, cơ quan, đơn vị
trên địa bàn phường;
- Tổ trưởng các TDP, Thôn trưởng các
làng;
- Lưu: VP UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Quang

