
     

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP.  Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v công nhận “Tuyến đường văn minh đô thị” 

 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

                                                  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số 

47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tiêu chí tuyến đường văn minh đô 

thị trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh; 

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá xây dựng Tuyến đường văn minh đô thị 

của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của 

UBND thành phố. 

Xét đề nghị của Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Văn hóa – Thông tin. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 02 tuyến đường đạt “Tuyến đường văn minh đô thị”. 

(Có danh sách kèm theo) 
 

Điều 2. Giao UBND phường Nam Hà có tuyến đường được công nhận 

“Tuyến đường văn minh đô thị” đi qua trên địa bàn thực hiện tốt việc quản lý, 

tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí “Tuyến đường văn minh đô 

thị”. 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng các phòng: Văn hóa 

- Thông tin, Quản lý đô thị, Tài Nguyên- Môi trường, Kinh tế, Tài chính- Kế 

hoạch và Chủ tịch UBND phường Nam Hà địa phương có tuyến đường được 

công nhận tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND thành phố; 

- Chủ tich, các PCT UBND thành phố; 

- Các Ban: Dân vận, Tuyên giáo Thành ủy; 

- TT Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố; 

- UBND phường Nam Hà; 

- Lưu: VT, QLĐT8. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Trọng Hiếu 

 



  

 

 

DANH SÁCH 

Các tuyến đường xây dựng 

“Tuyến đường văn minh đô thị” năm 2021 

 

(Kèm theo Quyết định số            /UBND – QLĐT, ngày    /     /2021) 

 
TT 

 

Tên tuyến đường 

 

Thuộc địa bàn Phường Nội dung công việc cần làm 

 

Thời gian kiểm 

tra đợt  

Đánh giá 

1 Đường Ngô Đức Kế Phường Nam Hà  Duy trì vệ sinh môi trường. 6/9/2021 Đạt 

2 Đường Nguyễn Công Trứ Phường Nam Hà  Duy trì vệ sinh môi trường 6/9/2021 Đạt 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                 UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
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