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Kinh gui: 
- UBND các phithng; 
- Cong an thj xâ; 
- Các phông: Quãn l do thj, Tài nguyen và Môi 
tmông, Ni V11, Van hóa-Thông tin; 

- Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông. 

Thirc hin Cong van s 5308/UBNID-CN Ngày 11/8/2020 cüa UBNID tinh 
Ngh An ye vic thng cung cong tác bào dam trt tir, hành lang an toàn giao thông 
duing b trên dja bàn tinh. UBND thj xà giao các phông, ban, ngânh lien quan, Chü 
tjch UBND các phiiông triên khai mt so ni dung nhu sau: 

1. Cong an thj xa 

- Thirc hin nghiêm tue Thông tu so 39/20 1 1/TT-BCA ngày 21/6/2011 
cüa B Cong an quy dinh lrc lucmg Cong an kiêm tra, xi:r l vi phim ye bào v 
két cau hi tang giao thông dithng b. 

- Phôi hçip von các phông chtrc nàng cap thj xây dirng, tham mru UBND 
cap th ban hânh kê hoch giài tôa vi phm, chông tái lan chiêm I-ILATGT trên 
da bàn quân 1. 

- Phôi hçip vOl chInh quyên dja phiiang, các lirc krcvng chtrc nãng tang 
cuO'ng kiêm tra, x1r 1 nghiêm các hành vi lan chiêm, tái lan chiêm HLATGT; 
bào dam an ninh, trt tir; các vi phm trt tr giao thông, trQtt t1,r do thj nhi.r dimg, 
do phuong tin trén lông di.rOng, via he trái quy dnh; chiêm diing lông du?mg do 
thj hoc he phô lam ncii giü Xe; su dung trái phép lông thrOng do thj, he phô dê 
h9p chçi, kinh doanh djch vi; rua Xe, xà nuOc thai xây dirng t1r các cong trInh 
Xây dimg ra dithng phô; dat, treo biên hiu, biên quáng cáo không dung quy 
djnh... 

- Tang cuOng phôi hçp vOi các phông, ban lien quan trong cOng tác tuyên 
truyn, 4n dng ngixOi dan chip hành nghiêm các quy djnh cüa pháp lut ye 
bâo dam TTATGT; dc bit, chü tr9ng tuyên truyên, nhäc nhO nguO'i dan chap 
hành quy dinh v trt tir do thj, không lan chiem hành lang ATGT, lông 1 
duOng; tir giác tháo dâ các cong trInh, 4t ding chiêm diing lông, lê thrOng, dt 
khOng dñng non quy djnh... Duy trI, nhân rng phong trào toàn dan báo v an 
ninh To quôc gan vOi phong trào Xãy dmg nep sOng van hóa, van minh do thj. 

- xu l nghiêm theo quy djnh trách nhim nguOi dirng dâu COng an các 
phuOng thiu tinh thn trách nhim, buông lông quàn l d tInh tring vi phim và 
tái 1n chiêm HLATGT diên ra phO bien trên dja bàn quàn l nhung khOng có 
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bin pháp giãi quyt hiu qua. 
- Phôi hçp vci phông Ni vi, phông Quán 1 do thj dánh giá vic thirc 

hin nhim vit giâi tOa vi pham và chông tái lan chiêm HLATGT cüa các tp th& 
cá nhân có lien quan, dê xuât hInh thüc, müc d xir l trách nhim di vói cac 
tap the, ca nhân không hoàn thành nhim vi1, dê HLATGT bj 1n chim, tái ln 
chiêm phô biên trên dja bàn phii trách ma không ap ding bin pháp giài quyt 
hotc có giãi quyêt nhung kern hiu qua. 

2. Phông Tài nguyen và Môi trtro'ng 
Thirchin cong tác chinh l các biên dng ye dat, hiu chinh h sa quân 

l dat dai dôi vâi phân din tIch dat nàm trong chi giOi HLATGT cüa các tuyn 
quôc l, du&ng tinh và dixng ni thj (bao gôm cã các tuyên mth duqc diu 
chuyên, mi rng, nâng cap hotc xây drng mói). 

3. Phông Ni vii 
Chü trI, phôi hçp vth Cong an thj xà, phông Quán l do thj tham muu 

UBNID thj xa xir l trách nhim, khen thu&ng, k lust  dôi vii các dan vj, cá 
nhân có lien quan trong vic thirc hin nhim v11 bâo v kêt câu ht tang giao 
thông, giâi tôa lan chiêm, chông tái lan chiêm hành lang an toàn giao thông trên 
dja bàn huyn. Phôi hçip vâi các s, ban, ngành lien quan dánh giá, xêp loi các 
xã, thj trân, các phông ban lien quan trong vic thirc hin Nghj quyet sO 
56/2016/NQ-HDNID cüa HIDND tinh và Ké hoach so 136/KH-UBND cüa 
UBND tinh. 

4. Phông Van hóa và Thông tin 
Chü tn, hithng dan UBND các phithng thirc hin tot Quyêt 

djnh so 59/2017/QD-UBND ngày 22/9/2017 cüa UBND tinh quy djnh ye xây 
drng, lap dt các phuong tin tuyên truyen, quâng cáo ngoài tthi trên dja bàn 
tinh Ngh An và Quyêt djnh so 47/2018/QD-UBND ngày 27/11/2018 süa dOi, 
bô sung mt so dieu cüa Quy djnh ye xây dmg, lap dt các phuong tin tuyen 
truyên, quãng cáo ngoài tthi tren dja bàn tinh Ngh An ban hành kern theo 
Quyt djnh so 59/2017/QD-UBND cüa các to chüc, cá nhân lien quan trên dja 
bàn tinh. Tharn muu, dê xuât các bin pháp bào dam trt tir, ATGT dôi vth các 
hot dng van hóa, the thao tren các tuyen du&ng b. 

6. Trung tam Van hóa, The thao và Truyn thông 
Day mnh tuyên truyên tren các phuang tin thông tin di cháng d.c bit 

là tuyên truyn luu dng d tuyen truyn, phô biên, giáo diic pháp lut quàn l, 
sr dung và bão v HLATGT; thông tin kjp thai các van bàn chi dao,  chü truang, 
chInh sách thrc hin cOng tác giãi tOa vi phtm, chông tái lan chiem HLATGT 
cüa thj xâ sau rng trên h thông truyên thanh, truyen hInh thj xa, trang thông,tin 
mng internet; xây dimg các chuyên de, phóng sir ye giài tôa vi phtm và chông 
tái l.n chim HLATGT d phát (däng) djnh k' tren các phuang tin thông tin 
dai chüng; tang thñ 1ucng dua tin các ni dung lien quan den cOng tác giâi tOa 
vi phtm và chông tái lan chiem HLATGT. lfu tiên các ni dung quy djnh cüa 
pháp lust  v quân l, si diing và bão v HLATGT trong các cuc thi tim hiêu 
pháp lut tren mng internet. 

7. Uy ban nhân dan các phtrng 
- Tiêp tiic tang cung quán trit, trien khai thirc hin nghiem tue Nghj 
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quy& sê 56/2016/NQ-HDND ngày 16/12/2016 cUa Hi dng nhân dan tinh Quy 
djnh rnt so bin pháp giái tóa vi phim hành lang ATGT duing b, dithng sit, 
he phô trên dja bàn tinh giai doan 2017 - 2020 và các vAn bàn chi do cüa Trung 
hang, UBNID tinh ye cong tác bào dam TTATGT; nâng cao nhn thirc, trách 
nhim cUa ngithi dung dâu trong cong tác bào dam TTATGT thuc chüc nAng, 
nhim vii, dja bàn, linh v1rc quàn 1. Thirc hin nghiêm tüc ket lun cüa các doàn 
kiêm tra do UBNID tinh hotc Sâ Giao thông 4n tài thành 1p và các van bàn chi 
dao cüa UBND thi xA Ci'ra Lô. 

- Tiêp t1tc day manh  tuyên truyên, phô biên, giáo diic pháp lut ye quàn l, 
su diing và bào v HLATGT. To chrc k 1ii cam kêt khOng vi phtm, tái lan 
chiêm HLATGT; tiêp t1ic rà soát, tp hçip, cüng cô ho sa các vi vic vi pham, tái 
lan chiêm HLATGT dé xi:r pht vi phtm hành chInh theo quy djnh. 

- Hoàn thành thông kê, rà soát các trix&ng hçip cap dat, giao dat, cho thuê 
dat, sir dung dat trái quy djnh trong phim vi dat dành cho dung b; chinh l các 
biên &ng ye dat; hiu chinh ho so' quàn l dat dai (bàn dO dja chInh, so dja 
chInh, so mi1c kê, Giây chirng nh.n quyên sü diing dat, hçip dông thuê dat...) dôi 
vi ca thi:ra dat barn mt thr&ng các tuyên quôc l và dithng tinh trên dja bàn 
phâi hoàn thành düt diem trong nAm 2020. 

- Cap üy, chInh quyên tAng cu&ng chi dao  triên khai quyêt lit, dông b 
các giài pháp bào dam TTATGT. Dja phiio'ng nào dê tInh hInh TTATGT diên 
biên phüc tap, nhât là tInh hInh lan chiêm hành lang an toàn giao thông, trt tir 
do thj, dê xày ra các vii tai nan  giao thông dtc bit nghiêrn tr9ng... thI cap üy, 
chInh quyen dja phuang do phAi chjutrách nhim trithc Chü tjch UBND th xa. 

- Tiêp tVc  tO chüc thirc hin kê hoach ra quân giài tOa vi phm, chông tái 
lan chiêrn HLATGT nAm 2020 (trisc ngày 30/10/2020). 

- Biêu diiang kjp thai nhng tp the, cá nhân nghiêm chinh chap hành 
pháp lust  ye bào v ket câu h tang giao thOng, tir giác tháo d; xu l hoc d 
nghj xir 1 trách nhim, khen thu&ng, kS'  1ut dOi vi cáctp the, cá nhân có lien 
quan trong yic thirc hin nhim vij bào v kêt câu ha tang giao thOng, giAi tOa 
ln chim, chng tái ln chiem hành lang an toàn giao thông trên dja bàn theo 
quy djnh cüa Quyêt djnh so 07/201 8/QD-UBND ngày 31/01/2018 cüa UBNID 
tinh Ngh An. 

8. Phông Quãn 1 do thj 
- Tip tic don doe UBND các phuOng, các dan lien quan to chuc ra quân 

giài tOa vi pham HLATGT; ixu tiên giãi tOa sach  phm vi dat cüa drnmg b d 
bAo v các cong trInh thoát nuc nn, mtt dithng, dam bào hoat dng bAo trI, v 
sinh môi tnthng cho các cong trInh du?ng b. 

- Phôi hp vói 1irc luqng Thanh tra giao thông tAng cuO'ng kiêm tra, xü l 
nghiem, dung quy djnh các vi pham ye bão v ket câu ha tang giao thông dithng 
b, trrc tip cüng vi chInh quyn dja phixang, dan vj quàn l to chüc giài tOa vi 
phm, chng tái lan chiêm HLATGT. 

- TAng cu&ng cong tác quãn l trt tr xây drng trên dja ban; 
- Thithng xuyen theo dOi, don doe các phOng, ban, ngành, dan vj, UBND 

các phu?mg thirc hin cong tác bào dam trt tir, ATGT dtthng b; tong hp ket 
qua, báo cáo kt qua thirc hin; trong d, tham muu Chü tjch UBND th xã phe 
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binh các dan vj thirc hin chm hoc kern hiu qua ni dung Cong van nay. 
Yêu câu các phông, ban, ngành, UBND các phu&ng, các dan vj lien quan 

nghiêm tue triên khai thirc hin các ni dung tren./.'ç 

Niinhn: 
- Nhix trên; 
- UBND tinh; 
- TT Thj üy; TT HDND Thj xã; 
- Chü tjch UBND thj xã; 
- Luu VTj  

 

TM. UY BAN NHAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH (b/c) 

 

  

Vô Van Hung 
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