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KẾ HOẠCH 

Phối hợp ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị trên 

tuyến đường Hải Thượng Lan Ông  phường Bắc Hà  
   

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/5/2022 của UBND thành phố 

về việc phối hợp ra quân lập lại kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông trên 

tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông; UBND phường Bắc Hà xây dựng kế hoạch với 

nội dung cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

  1. Mục đích  

 - Quán triệt, tuyên truyền phổ biến, đến các tổ chức, hộ gia đình, và cá nhân 

để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đô thị, trật tự công 

cộng, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, đô thị, 

đảm bảo an ninh trật tự công cộng, trật tự xã hội.   

- Tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác trật tự kỷ cương đô thị, trật 

tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị để tạo sự đồng tình 

hưởng ứng trong toàn thể nhân dân. Tuyên truyền, giải thích vận động đến tận các 

hộ kinh doanh các cá nhân liên quan nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà 

nước về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đô thị thực 

hiện nếp sống văn minh đô thị. 

- Xây dựng phương án phối hợp tổ chức lực lượng xử lý giải tỏa và duy trì 

chống lấn chiếm hành lang, vĩa hè làm nơi kinh doanh, dịch vụ, buôn bán, đảm bảo 

vệ sinh môi trường, mỹ quan, trật tự an toàn giao thông đô thị. 

2. Yêu cầu. 

- Nhằm đảm bảo chấm dứt việc lấn chiếm vỉa hè, hành lang lề đường làm nơi 

kinh doanh buôn bán, gây mất mỹ quan - an toàn giao thông, đồng thời xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở đó đưa công tác quản lý nhà nước trên 

các lĩnh vực trật tự kỷ cương - an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ngày càng đi 

vào nề nếp. 

- Đối với các trường hợp có hành vi, vi phạm các quy định của pháp luật về 

trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường: lập biên bản vi phạm, 

yêu cầu ký cam kết tự tháo dỡ, không tái lấn chiếm.  

- Đối với những hành vi cố tình vi phạm lấn chiếm hành lang đường để kinh 

doanh buôn bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, ô, bạt, mái che, mái vẩy, để các loại 

phương tiện gây nguy cơ mất ATGT và mỹ quan đô thị sẽ tổ chức ra quân cưỡng 

chế tháo dỡ dời dọn và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của 

pháp luật. 



 - Thông qua đợt ra quân làm cơ sở để tiếp tục duy trì thiết lập lại trật tự kỷ 

cương đô thị trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng các tuyến phố văn minh, 

Tổ dân phố mẫu và phường văn minh đô thị kiểu mẫu. 

  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:  

 1. Công tác tuyên truyền:  

 Giao Công chức VHXH phối hợp với đội QLTTĐT thành phố xây dựng, 

biên tập thông tin tuyên truyền và thực hiện  tuyên truyền trên hệ thống loa phát 

thanh của phường đồng thời chỉ đạo các tổ dân phố tuyên truyền trên hệ thống loa 

phát thanh của tổ dân phố 06 lần/tuần (03 lần vào buổi sáng, 03 lần vào buổi 

chiều) vào các khung giờ buổi sáng từ 06 giờ 00 phút đến 06 giờ 30 phút; buổi 

chiều từ 17 giờ 30 phút  đến 18 giờ 00 phút các quy định của Nhà nước về sử dụng 

vỉa hè, lòng đường; chấp hành đúng các quy định Luật Giao thông Đường bộ, Luật 

Đường sắt, Luật Giao thông Đường thủy nội địa. Tuyên truyền Nghị định 

46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 

của Chính phủ Quy định xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt; Các văn bản quy định của pháp luật, các quy định của 

Thành phố về việc buộc tháo dỡ, dời dọn các loại hàng hóa, biển quảng cáo và mái 

che, mái vẩy, vật liệu xây dựng, các vật dụng khác sai quy định trên tuyến đường 

Hải Thượng Lãn Ông tuyên truyền trên xe ô tô cơ động của công an tại đường 

Nguyễn Công Trứ và các nơi trọng điểm.  

  2. Công tác quản lý trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị: 

  2.1. Trật tự giao thông: Giao Công an phường chỉ trì:  

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch đảm bảo tình hình 

trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, các ngã ba, ngã 

tư và Phối hợp với Đội cảnh sát giao thông và trật tự thành phố xử lý nghiêm việc 

các phương án xử lý các phương tiện dừng, đậu, đỗ trên lòng đường, vỉa hè sai quy 

định, có phương án bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng để đảm bảo giao thông 

thông suốt. 

- Xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao 

thông .  

- Bố trí lực lượng ban bảo vệ dân phố phù hợp để phối hợp với lực lượng đô 

thị và các lực lượng khác trong thời gian ra quân.  

2.2. Về lĩnh vực trật tự đô thị: Giao Tổ quản lý đô thị chủ trì 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thông báo thời gian phải tháo dỡ, dời dọn và 

lập biên bản các hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, lấn chiếm 

vỉa hè kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, mái che, mái vẩy, lắp đặt 

biển quảng cáo sai quy định các xe đẩy bán hàng rong và thực phẩm tươi sống trên  

tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông. 

- Phối hợp với Công an phường, Ban bảo vệ tổ dân phố và lực lượng chức 

năng của thành phố tổ chức phối hợp ra quân xử lý nghiêm các hộ vi phạm về 

TTĐT, TTATGT, phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trọng 

điểm có khả năng gây ùn tắc, mất trật tự. 

- Phối hợp tổ chức ra quân tháo dỡ, dời dọn, xử lý các loại biển hiệu, biển 

quảng cáo, các hành vi để các loại hàng hóa trên hành lang vĩa hè, lắp đặt mái che, 



mái vẩy, các hành vi vi phạm khác trái quy định trên hành lang đường gây mất trật 

tự an toàn giao thông, VSMT và mỹ quan đô thị. 

- Tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt theo quy 

định, kịp thời đúng thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm theo quy định.  

3. Liên đoàn cán bộ Tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 7, 8: 

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của TDP ngày 6 lần, sáng 3 lần 

từ 6h đến 6h 30, chiều 3 lần từ 17h 30 đến 18h hàng ngày về các quy định của Nhà 

nước về sử dụng vỉa hè, lòng đường; chấp hành đúng các quy định của pháp luật, 

các quy định của tỉnh, Thành phố về việc buộc tháo dỡ, dời dọn các loại hàng hóa, 

biển quảng cáo và mái che, mái vẩy, vật liệu xây dựng, các vật dụng khác sai quy 

định trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông. 

- Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân thực hiện các các 

quy định của Nhà nước về sử dụng vỉa hè, lòng đường; chấp hành đúng các quy 

định Luật Giao thông Đường bộ, các quy định về sử dụng hành lang, vĩa hè làm 

nơi kinh doanh, dịch vụ, buôn bán, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan, trật tự 

an toàn giao thông đô thị để cán bộ và nhân dân trên địa bàn biết, đặc biệt là các hộ 

gia đình, các hộ kinh doanh trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, nhằm nâng 

cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, trật tự kỷ cương đô thị, xây dựng nếp sống 

văn hóa, văn minh đô thị.  

- Phối hợp với các ban ngành của phường trong quá trình ra quân để xử lý các 

trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.  

4. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể:  

- Chỉ đạo triển khai sâu rộng các hình thức, biện pháp tuyên truyền trong cán 

bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc Luật an toàn giao thông đường bộ; 

Quy chế quản lý đô thị; các văn bản quy định của Nhà nước về công tác quản lý 

trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Tuyên truyền vận 

động các thành viên, hội viên của mình chấp hành các quy định về xây dựng tuyến 

đường văn minh. 

- Phân công thành viên trực tiếp tham gia phối hợp với các lực lượng chức 

năng của phường và thành phố để tổ chức ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, trật tự đô thị tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông và trong các đợt ra quân 

khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thời gian thực hiện: 

* Từ ngày 9/05/2022 đến hết ngày 24/05/2022: Tổ chức họp quán triệt kế 

hoạch ra quân và tuyên truyền nội dung của Kế hoạch cho cán bộ từ phường đến tổ 

dân phố và các hộ dân được biết và thực hiện; Phối hợp với Đội quản lý đô thị 

thành phố lập biên bản các hộ vi phạm và phát thông báo tháo dỡ dời dọn các hành 

vi vi phạm theo thời gian quy định. 

* Từ ngày 25/5/2022 đến ngày 06/6/2022: Ra quân đồng bộ. 

- Đúng 7h30 phút ngày 25/5/2022, các lực lượng tập trung tại đường Hải 

Thượng Lãn Ông(đoạn giao nhau với đường Trần Phú) Phối hợp với các lực lượng 

từ thành phố đến phường và TDP tổ chức ra quân đồng loạt xử lý nghiêm các 



trường hợp vi phạm pháp luật về ANTT, giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn 

giao thông, trật tự, kỷ cương đô thị, tháo dỡ các công trình tạm, các loại biển quảng 

cáo nằm trên hành lang đường, dời dọn các loại hàng hóa, mái che, mái vẩy và các 

vật dụng bày trên vỉa hè sai quy định. 

* Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 16/5/2022:  

Tiếp tục duy trì việc ra quân đô thị tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông và 

một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn phường. 

- Phương tiện, lực lượng ra quân:  

+ Phương tiện: Sử dụng xe Ô tô công an phường Bắc Hà. 

+ Lực lượng thành phố: Phối hợp lực lượng Công an thành phố, phòng quản 

lý đô thị, đội trật tự đô thị thành phố. 

+ Lực lượng ở phường và TDP : Công an phường 03 người, tổ quản lý đô thị 

04 người, Ban bảo vệ tổ dân phố: 05 người, tổ tự quản công tác đô thị các tổ dân 

phố 04 người. 

LĐCB Tổ dân phố 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: đảm bảo 04 người thương xuyên phối 

hợp với các lực lượng. 

MTTQ, các đoàn thể bố trí các thành viên phối hợp tham gia đầy đủ và phát 

huy hiệu quả cao công tác tuyên truyền, vận động trước và trong thời gian ra quân. 

2. Kinh phí tổ chức thực hiện: Giao công chức TC - KT phối hợp với công 

chức xây dựng – QLĐT và Tổ quản lý trật tự đô thị đề xuất kinh phí để thực hiện 

kế hoạch này. 

 Trên đây là kế hoạch ra quân lập lại trật an toàn giao thông, trật tự kỷ cương 

đô thị trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông đoạn Ngã 4 đường Nguyễn Công 

Trứ đến giáp đường Trần Phú. Yêu cầu các ban nghành công chức các lĩnh vực, Tổ 

quản lý trật tự đô thị, các đơn vị, đoàn thể liên quan, và LĐCB Tổ dân phố 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận:         
- UBND thành phố Hà Tĩnh;       

- Phòng QLĐT thành phố;        (báo cáo)                                               

- Đội TTĐT thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy,
 
HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường;                                                            

- Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể ;(để PHTH) 

- Công an, BCDP, Tổ đô thị phường; 

- Bí thư, tổ Trưởng và LĐCB TDP 2,3,4,5,6,7,8;                                                              

- Lưu: VP, UBND,Tổ TTĐT.    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hải 
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