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BÁO CÁO  

V/v kết quả thực hiện công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị  

9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn phường Trần Phú  

 
      

Thực hiện Công văn số 118/QLĐT ngày 7 tháng 9 năm 2020 của phòng 

QLĐT Thành phố về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác trật tự xây dựng và 

trật tự đô thị trên địa bàn. UBND phường Trần Phú xin báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ về lĩnh vực trật tự đô thị 9 tháng đầu năm 2020 như sau: 

 I.Kết quả thực hiện: 

1. Công tác quản lý Xây dựng đô thị 

 - Xây dựng nhà ở tư nhân từ tháng năm 2020: 56 hộ XD  

 - Tổng số công trình có vị trí sử dụng vỉa hè tạm thời tập kết vật liệu: 36 hộ, 

với tổng số tiền thu được 54.800.000 đồng 

 - Tổng số hộ vi phạm trật tự xây dựng: 11 hộ 

2. Công tác quản lý Trật tự đô thị 

- Công tác tuyên truyền về trật tự đô thị, tăng cường công tác kiểm tra quản 

lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. 

- Phối hợp với Công an phường, đội đô thị thành phố tổ chức 12 đợt ra quân 

làm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chỉnh trang các tuyến đường. 

- Thu giữ các vật dụng :  

- Thu giữ bạt ô: 6 cái 

- Các bảng biển: 57 cái 

- Vật dụng khác: 01 cái 

- Xử lý 02 hộ vi phạm đặt bảng biểu sai quy định./. 

 II.Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

1. Tồn tại, hạn chế: 

+ Tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lề đường để buôn bán kinh doanh chưa 

được xử lý dứt điểm như đường Trần Phú, đường Hồ Phi Chấn... 

+ Trong quá trình ra quân trật tự kỹ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông, 

do địa phường thiếu phương tiện để thu gom các biển quảng cáo, vật kiến trúc lấn 

chiếm nên trong quá trình xử lý còn gặp khó khăn. 

2. Nguyên nhân 

+ Ý thức của một số hộ dân còn hạn chế trong việc chấp hành các quy định 

của Nhà nước về công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng. 



+ Khu vực đường Hồ Phi Chấn các hộ có đất bám mặt đường buôn bán nhỏ 

lẽ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. 

+ Đường Trần Phú, đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Vũ Quang có 

một số hộ liên quan đến việc đền bù GPMB nên việc ra quân lập lại trật tự kỷ 

cương đô thị đối với các các hộ này còn gặp nhiều khó khăn mặc dù UBND 

phường đã nhiều lần tuyên truyền, vận động nhắc nhở.  

+ Thành viên trong tổ quản lý trật tự đô thị là cán bộ không chuyên trách và 

công việc kiêm nhiệm, không có phụ cấp nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

gặp nhiều khó khăn. 

I. Giải pháp thực hiện và phương hướng nhiệm vụ năm 2020: 

- Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý trật tự đô thị để nâng cao ý thức 

của nhân dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, buôn bán. 

- Đề nghị UBND thành phố tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên 

môn cho cán bộ cấp cơ sở trong lĩnh vực quản lý cấp phép, sau cấp phép, nâng cao 

chất lượng đội ngũ, bảo đảm nguồn nhân lực để đảm đương tốt nhiệm vụ quản lý. 

- Tăng cường công tác phối hợp và tổ chức ra quân đồng loạt giữa các địa 

bàn phường, xã giáp ranh nhằm tạo ra sự thống nhất, đồng bộ và triệt để trong quá 

trình triển khai thực hiện. 

- Có cơ chế chính sách hỗ trợ đối với đội quản lý trật tự quản lý đô thị  

phường để gắn trách nhiệm và động viên cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trên đây là báo cáo của UBND phường về kết quả thực hiện công tác trật tự 

xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn phường phường Trần Phú trong năm 2020./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng QLĐT (B/c); 

- Đội QLTTĐT thành phố (B/c); 

- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND; 

- Đội QLTTĐT phường; 

- Lưu VT, ĐCXD. 
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