
ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHƯỜNG AN LƯU         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:       /CV-UBND   An Lưu, ngày       tháng 3 năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện kế hoạch 
xây dựng tuyến phố văn minh đô thị 
trên địa bàn phường An Lưu.

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường An Lưu.

Căn cứ Thông báo số 340-TB/TU ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Thị 
ủy Kinh Môn về tiến độ bước đầu trong lộ trình thực hiện nâng loại đô thị Kinh 
Môn; Hướng dẫn của UBND thị xã Kinh Môn về việc hướng dẫn tạm thời tiêu chí 
xét và công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Kinh Môn;

Thực hiện nội dung công việc đột phá năm 2022 của Đảng ủy phường An 
Lưu ngày 06/12/2021 với thị ủy Kinh Môn;

UBND phường An Lưu đã xây dựng Kế hoạch số 19/KH0UBND ngày 
28/02/2022 về việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn phường An 
Lưu gồm 6 tuyến phố văn minh đô thị gồm: Tuyến đường Nguyễn Đại Năng, tuyến 
đường Thanh Niên, tuyến đường Trần Hưng Đạo, tuyến phố Quang Trung, tuyến 
phố Nguyễn Trãi và tuyến phố Thái Bình. (UBND gửi kèm theo Kế hoạch số 
19/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND phường An Lưu)

Vậy UBND phường An Lưu đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn 
phường, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị nằm trên các tuyến đường, tuyến phố nêu 
trên phối hợp với UBND phường quan tâm phối hợp thực hiện tốt nội dung kế 
hoạch đã xây dựng tuyến phố văn minh đô thị./.

Nơi nhận:         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;             CHỦ TỊCH
- Lưu.

       Đặng Văn Đức


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-03-31T10:34:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Đặng Văn Đức<dangvanduc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-03-31T10:37:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân Phường An Lưu<anluu.kinhmon@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-03-31T10:37:40+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân Phường An Lưu<anluu.kinhmon@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-03-31T10:37:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân Phường An Lưu<anluu.kinhmon@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




