
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CIA LO 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

Czea Lô, ngày tháng 01 nàm 2022 So:)/c /UBND-DT 
V/v thông báo ra quân giãi 
töa các vi phim HLATGT 
Dot 1 trên dia bàn thi xä 

KInh gui: 
- Cong an Thj xã; 
- Di quán l trt tir do thj th xà; 
- Trung tam van hóa, th thao và truyn thông thj xã; 
- UBND các phuô'ng. 

Ngày 3 1/12/2021, UBND thj xä dã ban hành van bàn s 2349/UBND-DT v 

vic xir l các vi phm v trt tir do thj và các hang miic khOng dam báo rn quan do 

thj trên dja bàn thj xã vâi 175 vj trI vi phm. Tuy nhiên, dn nay TJBND các phuông 
vn chua giái tOa dut dim ht các vi phtm. 

Thirc hin Kê hotch s 3 6/KH-UBND ngày 20/01/2022 cña UBND tinh Ngh 

Anv vic dng lot ra quân giãi tóa vi phm, chng tái 1n chim hành lang an toàn 
giao thông duông b vào ngày 25/01/2022 trên da bàn toàn tinh. UBND th xã yêu 

cu. 
1. UBND các phu'rng: 
- Huy dng các nhân lirc, phiio'ng tin ra quân tp trung giái tOa dirt diem các 

vi phm chua giãi tOa dirt diem ti các phiRmg; cii the: Nghi Huo'ng: 23 tru'rng 
hçrp; Thu Thüy: 09 tru'ô'ng hQ'p; Nghi Thüy: 05 trtrô'ng hçrp; Nghi Hãi: 01 
trffông hçp. 

- Xir 1 các tru'mg hçip vi phrn hành lang an toàn giao thông trén các tuyn 

dumg nhu buOn ban trên via he, bin quàng cáo, ban hang 1n chim lông du'ng..; 
- Kim tra các tnrmg hçrp buOn ban hang hóa trong djp tt trên các tuyn 

du?mg ma không dugc phê duyt quy hoch cña thj xã; 
- Sau khi dâ giái tOa các vi phm, t chrc tuyên truyn k cam kt không 

dugc tái 1n chim hành lang ATGT; dng thai tang cu'mg cong tác quán 1)2, kirn 

tra, xu pht các trung hgp tái ln chim (nu tnrông hçp nào c tInh vi phim thI 
tang cuô'ng xu phit theo dting quy djnh). 

- Thai gian ra quân tai  các phurng nhu sau: 

+ Buôi sang, ngày 25/01/2022, ra quân 4ii các pliu'ô'ng Thu Thüy, Nglii 
Tlzüy, Nghi Tan, Nghi Thu. 



TM. UY BAN NHAN DN 
KT. CHU T!CH 

:iO CHU TCH 

2 

+ Budi chiu, ngày 25/01/2022, ni quân tçii các phu'ô'ng Nghi Hãi, Ng/ii 
Hba,,Nghi Hwog. 

- Kt qua ra quân giâi tóa tng h9'p báo cáo v UBND thj xä (qua phông Quãn 
15' do 4j) trir&c ngày 26/01/2021. 

2. I1 quãn 15' trtt ty do thj: 
Phân cong lãnh do, can b cho timg phuông, bô trI lrc lu'ç'ng, phucrng tin 

tham gia cüng vâi UBND các phiiè'ng d trin khai cong tác giãi tôa các vi phirn; 
- CMu  trách nhim kim tra, dánh giá kt qua, thirc hin cüa UBND các 

phuè'ng d báo cáo v UBND th xã (qua phông Quãn 15' do th) ngay sau giái tóa 
xong. 

3. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thi x: 
B trI can b tham gia ghi hInh, xây dirng phóng sir trong qua trInh giãi tóa 

hành lang an toàn giao thông ra quân d9t cao dim ngày 25/01/2022. 
4. Cong  an thj xã: 

Bô tn phucmg tin, nhân içrc dê ph& hccp vâi UBND các phithng vâ các don v 
lien quan d ra quân giái tóa hânh lang ATGT. 

S. Phông Quãn 15' do thj: Phân cong can b trirc tip don dc, kim tra vic 
thirc hin cüa các phixè'ng. Tong hçip kt qua cii th báo cáo lanE d?o  UBND thj xa. 

Yêu c.0 các dan vj nghiêm tiic thirc hin các ni dung nêu trên và kêt qua 
thrc hin du'gc UBND thj xã tg hçp theo dOi và lam co s cho cong tác khen 
thithng, k5' lut theo quy djnh. 

Noi nlzâiz: 
Nhu trén; 

- iT Thi iiy, TT HDND Thj xã (B/c); 
- Chti ticFi UBND Thj xã (B/c); 

Các thành viên Ban CD giái tóa HLATGT; 
- Phông Ni vi; 
- Liiu: VT, Dl fr 

Vö Van Hñng 
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