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V/v thông báo ra quân giãi tóa
các vi phm HLATGT dçt 2 trên
dia bàn thi xà.

KInh g11i:
- UBND các phuè'ng;
- Cong an Thj xã;
- Di quãn 1 trt tir do thj thj xã;
- Trung tam van boa, th thao và truyn thông thj xã.
Ngày 09/4/2021, TJBND thj xã dã ban hành Kê hoch so 61/K}I-UBND ye
vic giãi tOa vi pham hành lang ATGT dumg b, via he nàm 2021 trén dja bàn thi xä
Cüa Lô. Theo Kê hoch, ngày 23/4/2020 toàn thj xã ra quân giãi tOa các tnrông hçip
vi pham và tái 1n chim hành lang an toàn giao thông cao diem dpt 2. Dê cong tác
giâi tOa dat duqc hiu qua, kjp thôi phiic vi du ljch närn 2021, UBND thj xã yêu câu
các phOng ban, dan vj, UBND các phung thirc hin các nhim vi sau:
1. UBND các phtro'ng:

- Huy dng các phuang tiên, hrc hxc'ng ra quân giái tóa vi phm hành lang an
toân giao thông trén các tuyn dixng;
- Sau khi dã giãi tOa các vi phrn, t chüc tuyên truyn trên h thông truyn
thanh phu?mg yêu cu không dugc tái In chim hành lang ATGT;
- Rà soát các tuyn dumg trong ni thj, các tuyn trong khu dan cix, dê i-a quân
giái tOa dtrt dim các vi phtm và tái 1n chirn;
- Sau khi giâi tOa phái tang cuông cOng tác quàn 1, kiêm tra, xü' pht các
truO'ng hcip tái ln chim (nu tr1x0ng hçip nào c tInh vi phtm thI tang cung xü pht
theo diing quy djnh).
- D& vi UBND Thu Thñy giâi tOa dirt dim 02 may phát din trên via he cüa
khách san Kim Ngân trên du&ng Ba Lia và khách san Hoàng Lan trên du&ng
Nguyen Six Hôi.
- UBND phu&ng Nghi Thu xü' 1 02 con ngçra trên via he duà'ng Nguyn Su
Hi truóc khách san Tiên Anh.
- UBNID phung Nghi Hixang xir 1 drt dim 01 may phát din trên via he
&thng BInh Minh cüa nhà hang Bin Rang.
- Thai gian ra quân t?i các phu'ng nhu' sau:
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+ Bui sang, ngày 23/4/2021, ra quân tçii các phu'ó'ng Thu Thüy, Nglii
Thüy, Nghi Tan, Nghi Thu.
+ Bui chhu, ngày 23/4/2 021, ra quân 4ii các p/iu'&ng Nghi Hái, Nghi flàa,
Nghi Hu'o'ng.
- Tong hcip kt qua ra quân giái tOa các vi phrn và báo cáo ye UBND thj xã
(qua phông Quán l do th) tru'&c ngày 29/4/2021.
2. Di quail 1 trt tçr do thj:
- Phân cong lãnh dio, can b cho tmg phu*mg, b trI hrc lu'crng, phuog tin
tham gia cng vth UBND các phung d trin khai cong tác giái tOa các vi phtm;
- Chju trách nhim kirn tra, dánh giá kt qua thirc hiên cüa UBND các
phuô'ng d báo cáo v UBND thj xã (qua phông Quán 1 do th) ngay sau giái tOa
xong.
3. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thj xä:
B trI các thành viên cüa Dài tharn gia ghi hInh trong qua trInh giái tóa hành
lang an toàn giao thông ra quân dçit cao dim ngày 23/4/2021.
4. Cong an thj xã: Bô ti-I phuo'ng tin, nhân lirc dé phôi hp'p vi IJBND các
phung và các dGn v lien quan dê ra quân giãi tOa hành lang ATGT.
5. Phông Quãn I do th1:
- Phân cOng can b trirc tip dOn dc, kiêrn tra vic th'c hin cüa các
phu0ng và tOng hçp kt qua cii the báo cáo lành do UBND thj xã;
- Sau khi UBND th xã tO chirc giãi tOa HL ATGT, së tiên hành lap biên bàn
bàn giao rnt bang via he dã du'p'c giái tOa cho UBND các phu0ng quân l vic tái lan
chirn (trong biên bàn Bi thu và chü tjch UBND các phung k2 xác nhn).
Vic khen thu'&ng, k' lut trong cong tác giái tóa hành lang ATGT dà du'c
UBND tinh quy dnh ti Quyt djnh 07/2018/QD-UBND ngày 31/01/2018.
Yêu cu các dcin vj thirc hin dàng các ni dung và thñ gian quy djnh./.
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