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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 31/KH-UBND Bắc Hà, ngày 24 tháng 03 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Đảm bảo trật tự kỹ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường trên địa bàn phường, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND thành phố 

về việc ra quân đảm bảo công tác Trật tự đô thị - Trật tự an toàn giao thông – Vệ 

sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố, hướng tới bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND 

phường Bắc Hà xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến, thông báo trong các tổ chức, cơ 

quan, đơn vị, hộ gia đình, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên và quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành các quy chế, 

quy định của pháp luật về quản lý công tác trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, 

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

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

- Tăng cường chất lượng, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước và công 

tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các tổ dân phố 

trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi 

trường trên địa bàn. 

- Xử lý nghiêm, triệt để tình tạng đặt, treo biển hiệu, băng rôn, biển quảng 

cáo trên vỉa hè các tuyến đường không đúng quy định, các trường hợp dựng nhà rạp 

phục vụ việc cưới, việc tang và lễ hội dưới lòng đường, gây cản trở, mất an toàn 

giao thông, mỹ quan đô thị. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị trước, 

trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

2. Yêu cầu: 

- Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thống nhất, đảm bảo tính đồng bộ, tạo sự đồng 

tình hưởng ứng trong nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật trên 

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

Tiến hành các biện pháp tuyên truyền, vận động để các hộ vi phạm sau khi được xử 

lý không được tái vi phạm, nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh đô thị không 

lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, gây mất mỹ quan - 

An toàn giao thông, không vứt rác ra đường gây ô nhiễm môi trường. 
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- Tổ chức ra quân đồng loạt, có địa chỉ, có phương án phối hợp và phân công 

nhiệm vụ cụ thể, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, 

trật tự an toàn giao thông.  

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 

1. Công an phường:  

- Phối hợp với Đội cảnh sát giao thông và trật tự thành phố tuần tra lưu động, 

xử lý nghiêm việc đậu, đổ xe không đúng nơi quy định. 

- Bố trí kịp thời 02 cán bộ và phương tiện, lực lượng phối hợp với Tổ quản lý 

trật tự đô thị phường tổ chức ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè theo lịch phân 

công. 

- Phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự 

xã hội trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Công chức Xây dựng - Quản lý đô thị: 

- Tham mưu xây dựng lịch phân công cho Công an phường, Các đồng chí 

phụ trách quản lý trật tự đô thị, Ban bảo vệ tổ dân phố phối hợp với lực lượng Công 

an thành phố, Đội trật tự đô thị thành phố, Ban quản lý Chợ Bắc Hà tổ chức ra quân 

xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng 

đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn, đặc biệt tại 

các khu vực trọng điểm: Khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Khu vực chợ Bắc 

Hà, đường Nguyễn Công Trứ, ngã tư Nguyễn Huy Tự. 

- Thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên các 

tuyến đường, vỉa hè; các hộ kinh doanh để hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, hành lang an 

toàn giao thông; các điểm họp chợ sai quy định, các hộ bán thực thẩm bằng xe đẩy; 

các điểm tập kết vật liệu xây dựng đề xuất phương án xử lý. 

- Tham mưu Phó Chủ tịch UBND phường xử lý các tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình  vi phạm trong lĩnh vực quản lý đô thị và trật tự xây dựng. 

3. Công chức Địa chính – Môi trường:  

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhân dân việc thực hiện tốt Đề án "Xã hội 

hóa công tác vệ sinh môi trường - thu gom rác thải".  

- Tham mưu thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kinh 

doanh vi phạm vệ sinh môi trường, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn làm vệ sinh môi trường trong và xung quanh khuôn viên của 

mình.  

- Tuyên truyền nhân dân thực hiện thu gom rác theo giờ quy định và phân 

loại rác tại gia đình để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu gom và xử lý rác.  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, lịch cho các tổ chức đoàn thể, công đoàn 

phường, dân quân tự vệ, ban bảo vệ tổ dân phố và các tổ dân phố tổ chức dọn vệ 

sinh môi trường vào ngày thứ bảy, chủ nhật tại các vị trí đất công cộng, đất trống, 

trục đường chính, đường ngõ phố.  

4. Cán bộ phụ trách Văn hóa – phát thanh: 
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- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống đài phát thanh của phường và 

các Tổ dân phố nội dung của Kế hoạch này và các quy định về công tác quản lý trật 

tự xây dựng, trật tự đô thị. 

- Kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo, rao vặt, lắp đặt biển 

hiệu, biển quảng cáo trên các tuyến đường sai quy định, vận động xã hội hóa đầu tư 

xây dựng các cụm pa nô, áp phích gắn với việc xây dựng các tiêu chí phường văn 

minh đô thị. 

5. Tổ QLTTĐT phường:  
- Phối hợp với Công an phường, Ban bảo vệ tổ dân phố và lực lượng chức 

năng của thành phố tổ chức ra quân lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, các hộ buôn 

bán hàng rong, thực phẩm tươi sống bằng xe đẩy tự chế; tổ chức tháo dở mái che, 

bậc dắt xe sai quy định; thu giữ biển hiệu, bảng quảng cáo đặt sai quy định trên vỉa 

hè. Thường xuyên kiểm tra xử lý các hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vi phạm trật 

tự đô thị. 

- Phối hợp với Ban bảo vệ tổ dân phố duy trì trực vào thứ 3 và thứ 6 hàng 

tuần khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Khu vực chợ Bắc Hà. 

- Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo trật tự đô thị, mỹ quan đô thị,vệ 

sinh môi trường trên toàn phường trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

6. Tổ trưởng các Tổ dân phố: 

- Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân thực hiện các văn bản 

quy định của Nhà nước về công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, 

vệ sinh môi trường, quy chế quản lý đô thị để cán bộ và nhân dân trên địa bàn biết 

nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa, văn 

minh đô thị.  

- Phối hợp với các ban ngành của phường để tham gia xử lý các trường hợp 

kinh doanh, buôn bán, làm mái che, biển quảng cáo, bậc cấp… lấn chiếm vỉa hè, 

lòng đường trên các ngõ phố thuộc địa bàn tổ dân phố mình. 

7. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể:  
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục 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; Chỉ thị 18-CT/TW của Ban bí 

thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật 

tự ATGT; Chỉ thị số 22-CT-Th.U ngày 24/9/2014 của Ban thường vụ Thành ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong công tác quản lý đô thị; 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 theo kế hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
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1. Thời gian thực hiện:Từ ngày 25/3/2021 đến ngày 23/5/2021. 

Thời gian: Buổi sáng từ 08h30’ – 11h00’; buổi chiều từ 15h30’ – 17h30’. 

Thành phần lực lượng, thời gian, địa điểm ra quân: 
+ Tổ chức lực lượng gồm các ban, ngành liên quan, các đồng chí phụ trách 

công tác quản lý trật tự đô thị, Công an phường, Ban bảo vệ tổ dân phố phối hợp 

với các tổ chức đoàn thể ra quân đồng loạt giải tỏa các trường hợp kinh doanh, 

buôn bán, làm mái che, lắp đặt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành 

lang ATGT trên các tuyến đường gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân xây 

dựng các tiêu chí tuyến đường văn minh đô thị theo kế hoạch của UBND thành 

phố. 

- Từ ngày 25/3/2021 đến 29/3/2021: Tuyên truyền nội dung của Kế hoạch 

này cho cán bộ từ phường đến tổ dân phố và toàn thể nhân dân biết và thực hiện. 

- Từ ngày 30/3/2021 đến ngày 03/4/2021: Tổ chức ra quân tập trung giải tỏa 

vỉa hè, hành lang đường Phan Đình Phùng, Trần Phú. 

- Từ ngày 04/4/2021 đến ngày 09/4/2021: Tổ chức ra quân tập trung giải tỏa 

vỉa hè, hành lang đường Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Công Trứ. 

- Từ ngày 09/4/2021 đến ngày 14/4/2021: Tổ chức ra quân tập trung giải tỏa 

vỉa hè, hành lang đường Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tự. 

- Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 30/4/2021: Kiểm tra, duy trì các tuyến đường 

sau khi ra quân giải tỏa. 

- Từ ngày 01/5/2021 đến ngày 20/5/2021: Tiếp tục ra quân đồng loạt giải tỏa 

đợt 2 các vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương đô thị, kiểm tra 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các khu vực còn tồn tại. 

Thời gian: Buổi sáng từ 08h30’ – 11h00’; buổi chiều từ 15h30’ – 17h30’. 

- Từ ngày 21/5/2021 đến ngày 23/5/2021: Sơ kết đợt ra quân. 

 2. Lực lượng tham gia ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây 

dựng, an toàn giao thông: 

 - Đồng chí Lê Quốc Việt - Chủ tịch UBND phường, chỉ đạo chung. 

 - Đồng chí Nguyễn Duy Hải – Phó chủ tịch UBND, trực tiếp chỉ đạo lực 

lượng ra quân. 

 - Đồng chí Phạm Văn Thắng, Phó trưởng công an phường, chỉ đạo lực lượng 

Công an phường lập biên bản xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; bảo vệ lực 

lượng giải tỏa; chỉ đạo Ban bảo vệ tổ dân phố phối hợp tham gia trực tiếp giải tỏa. 

 - Đồng chí Võ Văn Hải, Công chức Xây dựng, chỉ đạo Tổ Quản lý trật tự đô 

thị phường trực tiếp giải tỏa; lập biên bản vi phạm hành chính và tháo dở các công 

trình vi phạm, biên bản tạm thu giữ các vật dụng vi phạm lấn chiếm vỉa hè. 

 - Đồng chí Trần Thị Ngọc Bích, Công chức Văn hóa, thành viên: Kiểm tra, 

hướng dẫn các hộ kinh doanh về lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu theo đúng quy 

định; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tháo dở biển hiệu, biển quảng cáo 

sai quy định. 

 - Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, công chức Địa chính, thành viên: Kiểm tra 

ranh giới hợp pháp của các hộ làm cơ sở để xác định vi phạm của các hộ; lập biên 
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bản xử lý vi phạm hành chính việc lấn đất, chiếm đất và công tác vệ sinh môi 

trường. 

 - Lực lượng trực tiếp giải tỏa: Tổ quản lý trật tự đô thị phường, Ban bảo vệ tổ 

dân phố mỗi ngày 04 đồng chí (do Trưởng ban bảo vệ TDP phân công).  

 - Lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động: Mặt trận tổ quốc và các tổ 

chức đoàn thể phường và các tổ dân phố. 

 - Lực lượng phối hợp: Đề nghị Công an thành phố, Đội cảnh sát trật tự cơ 

động, Đội TTĐT thành phố tham gia phối hợp ra quân giải tỏa. 

3. Kinh phí tổ chức thực hiện: Giao công chức TC - KT tham mưu UBND 

phường đề xuất kinh phí để thực hiện kế hoạch này. 

 Yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể liên quan và Tổ trưởng các Tổ dân phố thực 

hiện nghiêm túc theo kế hoạch này, hàng tuần giao các đồng chí phụ trách công tác 

quản lý trật tự đô thị tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND phường (qua công 

chức xây dựng - QLĐT) để tổng hợp báo cáo thành phố theo quy định./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố Hà Tĩnh; 

- Phòng QLĐT thành phố;  

- Đội TTĐT thành phố; 

- Ban quản lý Chợ (để phối hợp); 

- T
2 
Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường;  

- Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể; 

- Các ban, ngành liên quan;                                                                     

- Công an phường Bắc Hà; 

- Trưởng, phó Ban bảo vệ TDP; 

- Tổ Trưởng các TDP;  

- Lưu: VP,XD.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 
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