
UY BAN NHAN DAN CONG FIOA XA FIQI CHU NGHiA V1'I' NAM 

THI XA CIA LO 1Jc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: /KH-UBND Ctca Ld, ngày tháng 4 nàm 2021 

KE HOJLCH 
Giii tóa vi phim hiinh tang an toin giao thông throng b, 

via he niim 2021 trên dia bàn thi xii Ctia Lô 

Dê thçrc hin cong tác giii tOa hành lang ATGT trén dja biin, UBND th xii 
Cilia Lô ban hinh Kê hoch giái tóa vi phrn hinh lang an toin giao thông dung 
b, via he näm 2021 nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 
1. Miic dIch: To chirc giii tOa quyt lit, d&t diem các tru'O'ng hcp vi phrn, 

tái ln chim hành lang ATGT du'ng b, via he các tuyn dung trén dja bàn th xii 
gn vi chinh trang do thj vii xây drng Ichu dan cu kiêu rnu; không dé tInh trng tái 
l.n chirn HLATGT, via he do thj lam inh htrâng dn trt tu' ATGT; darn hiio vii 
duy trI "duô'ng thông, he thoáng" k& hçp chinh trang do thj. 

2. Yêu can 
- Huy dng cii h thng chInh trj, các lirc lu'çrng, phuung tin tp trung giii 

tOa các vi phm vii chng tái lan chim HLATGT, via he do thj. Xác dinh i'ö cong 
tác giii tOa vi pham và chng tái 1n chiêm, quán l HLATGT là nhini vi.i trpng 
tarn, thithng xuyên; 

- Nghiêm cm rnçi hinh vi can thip, can tr trái pháp lut trong qua trInh 
thirc hin giii tOa ln chirn, chng tái ln chi&Ti HLATGT. 

II. NQI DUNG KE HOACH. 
1. Xiic djnh rO mic dIch, yêu cu, ciic ni dung và trInh t1x, thd'i gian các bu'O'c 

phii trin khai thirc hin: 

- Phân cong nhim vii c1i th, chi tit; xác djnh dan vj chili tn, don vj phôi hop, 
gn trách nhim di vOi ti.'lrng tp th, cii nhân trong vic thirc hin ciic nhirn vv; 

- Các diu kin cn thit d phçic vii giii tóa vi phirn (phu'ong tiên, thit bi, 
Xe, may...); 

- Huy dng h.rc lu'çrng, phOng, ban lien quan cilia c.p thj, c.p phu'ô'ng, ciic !1rc 
lucrng phM hçp vii don vj quin l thirc hin cOng tác giii töa vi phrn, chng tii Ian 
chirn hành lang ATGT; 

- Dam biio an ninh trt ti,r qua trInh giii tOa vi phm hành lang ATGT. 
2. Rà soiit 1i ciic triRng hcip vi phm tii 1n chirn a tilrng tuyn du'äng d tO 

chü'c giii tOa düt diem. Di vói các tru&ng h9p kiên c nhu' bO rào, tarn c.p, cOng 
trInh thI 1p h so ciii th v ni dung dn bü, giy CNQSD dt d cO phuong in xir l 
t1rng truOng hcip ci th. 
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3. Hoàn thiên h sa chun bj cuO'ng ch giài tôa vi phrn dôi vi các trLrng 
hçxp dã dirge thông báo và k cam k& nhLrng vn c tInh vi phrn gôrn: 

+ Biên bàn vi phm hânh chInh. 

+ Quyt djnh xir pht vi phm hành chInh. 
- Thông báo thi hành quy& djnh xü pht vi phirn hành chInh dn dôi tu'cing vi 

phm; 
- Nu di tugng vi phrn không chap hành Quyt dnh pht vi phrn hành 

chInh thI ngi.thi có thm quyn ban hành Quy& djnh cuOng ch thi hành Quyêt djnh 
xr phtt vi phm hành chInh. 

4. Quy trInh cu'ông ch phâi tuân thu theo các quy dnh cüa Lut so 
15/2012/QH13 xir 1 vi phim hành chInh ngày 20/06/2012 và Nghj djnh so 
166/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cüa ChInh phü v cu'Ong chê thi hành quyêt dnh 
xü pht vi phm hành chInh. 

5. Trin khai các bien pháp tái ln chirn hành lang ATGT. 
- Chü tjch UBND các phiRing, Di quân l trtt tir do thi, Ban quàn 1 do thj chju 

trách nhirn vic phát hin, ngän chn và xir 1 kjp thai các hành vi tái ln chim; 

- San kê vach dam bâo trt t1r an toàn giao thông trên via he, hành lang giao 
thông trên các tuyn dung: BInh Minh; Nguyn Xi; Nguyn Sinh Cung; Mai Thiiic 
Loan; Sào Nam; 5; 6; 8; 9;...; 

- Sau khi UBND thj xã t chirc giãi tóa HLATGT, sé 1p biên bàn bàn giao rnt 
bang via he dà dirge giãi tOa cho UBND các phumg quàn l vic tái 1tn chirn (trong 
biên bàn các d/c BI Thu và chü tch UBND các phung k xác nhn); 

6. T chirc tuyên truyn trên các phuang tin thông tin di chiiing cüa thj xã 
và t chirc cam kt không tái thn chirn hành lang ATGT các h dan sau giài tóa. 

7. Xü 1 các bin quâng cáo 1p dirng không diing quy djnh. 

8. Khen thu&ng, phê bInh và xr 1 trách nhim, (Thirc hin theo Quyêt djnh 
s 07/2018/QD-UBNID ngày 31/01/2018 cüa UBND tinh Ngh An). 

III. THO! GIAN THIXC HI1N. 
- Närn 2021, thj xä t chirc 4 dçit cao diem giài tóa vi phm HL ATGT: 

+ Dat 1: Ra quân ngày 04/02/2021 (dã triên khai ra quân dê phc vii tCt 
nguyen dan 2021); 

+ Dat 2: Ra quân bitt du vào 23/4/202 1; 

+ Dgt 3: Ra quân bt du vào 25/6/2021; 
+ Dçt 4: Ra quân bt du vào 23/12/202 1. 

IV. TO CHtC THVC HIIN 
1. Phông quãn I do thj. 
- Chü trI phM hçrp vi Di quán 1 trt do thj to chuc kiêrn tra, giárn sat vic 

th chirc thirc hin giái tóa & các tuyn du&ng trCn dija bàn các phu'&ng. Kjp th&i báo 
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cáo länh do LTBND thj xã nhQ'ng vuó'ng mac trong qua trInh triên khai, tham mu'u, 
d xut giái pháp thirc hin; 

- Tong hçip, báo cáo kt qua thirc hin dnh kS'  vâ dt xuât theo yéu cãu cüa 

Tinh, Thj xã. 

2. Phông VH và TT; Trung tam van hóa the thao và truyên thông tb xã. 
- Xây dirng k hoach ni dung tp trung tuyên truyn ti-en h thng truyên thanh 

thi xã, cng thông tin diên tir thj xä, hurng dn chi dao  Dài truyên thanh các phu'èng, 
tp trung thông tin, tuyên truyn thumg xuyên v cong tác giái tôa hành lang ATGT 
trên dia bàn; 

- Tang cuè'ng tuyén truyn luu dng trên các tuyên duô'ng ye tInh hInh trt tir 
ATGT, các quy dinh cüa pháp lut v quán 1 và báo v kêt câu ha tang giao thông 
du'ô'ng b; 

- Ghi hInh, thu am trong qua trInh giâi tôa và cong tác cung ch các truông 
hcip vi phrn hành lang dutng b; xây dtrng phóng si.r tuyên truyn nguôi tOt, vic 
t&, phãn ánh, phê phán nhtrng t chirc, cá nhân vi phm không chap hânh quy djnh 
pháp lut v vi phm HLATGT và trt tir ATGT. 

3. Phông Tu' pháp: Chju trách nhirn thrn djnh QuyCt dnli xü pht các 
trung hçip vi pham dn 1mb v1rc ATGT trên dja bàn thj xã theo quy djnh. 

4. Cong an thj xã. 
- Tang ci.thng cOng tác tun tra, kiêm soát, xü' l nghiêm các hânh vi vi pharn 

trt tix an toàn giao thông, báo dam trt tir ATGT; 

- Bô trI lirc lu'çmg, phuong tin h trçi phôi hc'p vó'i các Phuing triên khai giái 
tOa hành lang giao thông dc bit tp trung 4 dcit cao dim ra quân cüa thi, xã; 

- Chu trách nhim bão dam an ninh, trt tii' trong qua trInh giäi tOa các vi 
phm và chng tái 1n chim HLATGT. 

5. Di quãn t trt ti do thi. 
- Phi hçip UBND các phu'ng và các don v lien quan thj'c hin vic giái tOa 

các vi phm hành lang ATGT trên da bàn; 
- Tang cung kiêrn tra, xi.r l các trung hp vi phrn tái lan chiCm; 

- Bô trI lrc 1u9'ng, phuong tin h trg phêi hp'p các PhuO'ng thrc hin vic 
giãi tOa hành lang giao thông; 

- Chju trách nhim kirn tra, dánh giá kt qua thixc hiên cüa các phu'ng dC báo 
cáo v UBND thj xä, hang tháng Di quãn l trt tr do thj kiêm tra và báo cáo v 
UBND thj xã các tru'&ig hçp vi phrn, tái lan chim hành lang ATGT trén dia bàn các 
phuè'ng (vào ngày 30 hang thàng). 

6. UBND các phub'ng. 
- Xây dimg k hoach cii th dé thrc hiên, kin toàn Ban chi dao  giái tóa hành 

lang ATGT d trin khai thirc hin vic giái tóa vi phm, tái 1n chirn hành lang 
ATGT; 
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- Tp trung tuyên truyn K hoich giái tóa hành lang ATGT cüa thi xã, cua 
phuirng và các quy djnh pháp 1ut v ATGT trên h thng ba truyn thanh cüa 
phumg, khôi,.; 

- Chü tjch UBND các phumg, chi dao trirc tiêp Va chjLl trách nhim v các vi 
phm tái 1n chim trên da bàn các phuè'ng; 

- To chirc xir pht hành chInh, xir l nghiêrn các tru'ô'ng hp cô tInh vi phirn 
theo quy dnh; 

- Thuc hin nghiêm tilic vic khen thrng, k lut trong Cong tác giái tóa vi 
phm hành lang ATGT t?i  Quyt djnh s 07/2018/QD-UBND ngày 3 1/01/2018 cüa 
UBND tinh Ngh An; 

- Tng hgp, báo cáo kt qua giái tôa 1n chirn hành lang an toàn giao thông 
du?ng bô, via he khi kt thiic ti'lng dot trin khai v UBND thj xâ (qua Phông Quán 
i do thj), d tng hcT  báo cáo tinh. 

7. Be nghj UBMTTQ thi xã, các doàn the chInh tn - xã hôi, Lien doàn 
Lao dng th1 xã. 

- Phát dng phong trâo "Toàn dan thirc hin háo v hành lang ATGT"; phô 
bin, huóng dn Mt trn T quc các phuing có chuoTlg trInh hành dng cii the, 
dua phong trào di vào cuc sng, phéi hçip vic giái tóa vi phtm và quán 1 hành 
lang ATGT; 

- Van dng các t chirc däng k,2, dam nhn rnt so tuyCn duô'ng de quán 1)2 
vic chng tái 1n chim HL ATGT; 

- To chirc tuyên truyên den Doàn viên, Hi viên ye chü trLrmg cüa tinh, cüa 
Thj xä trong cong tác giãi toà vi phm hành lang an toàn giao thông du'O'ng bô; 

- Vn dng Doàn viên, Hi viên có tru'ing hgp vi phirn tir giác tháo dO, di 
di cong trInh vi phum 

Trén day l K hoch giãi tOa vi phm, chng tái Ian chirn hành lang ATGT 
dung b, via he näm 2021 trên dia bàn thj xã. UBND thj xa yeu cu các don vi, cac 
phung và các phông ban ngành lien quan thirc hin nghiêrn tñc ni dung K hoch 
nay, trong qua trInh trin khai thirc hiên, nu có khó khãn, vuâng rnc kjp thO'i báo 
cáo UBND Thj xä (qua Phông quán 1)2 do thj) d xem xét, giái quyt./. 

No'inhân: 
- UBND tnh (b/c); 
- So GTVT (b/c); 
- Ban ATGT tinh (b/c); 
- ChO tjeh UBND thj xã (b/c); 
- Các dong chI BTV Thj Oy; 
- Ban ATGT thi xã; 
- Dáng Uy các phu6ng; 

- Lu'u: VT,DT.A\ 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHUT!CH 
P110 CHU TICH 

VO Van Hing 
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