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KẾ HOẠCH
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,
trật tự công cộng, giữ gìn trật tự đô thị
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,
trật tự công cộng, giữ gìn trật tự đô thị.
UBND huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm
trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn huyện,
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, từng bước
chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị tại
các tuyến đường trên địa bàn huyện.
- Tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức của cả hệ thống chính trị và Nhân
dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Xử lý nghiêm theo quy định pháp
luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm trật tự đô thị.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ huyện đến cơ sở để thực hiện tốt
công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị theo hướng bền vững, góp phần
tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng an ninh trên địa bàn.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền, vận động
- Tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị và Nhân dân thực
hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô
thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, gây mất
mỹ quan đô thị. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời
phê phán những trường hợp cố tình vi phạm để răn đe, giáo dục chung.
- Công tác tuyên truyền phải được thực hiện đồng bộ với nhiều hình thức
như: tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh; tuyên truyền trực quan thông qua
các panô, áp phích; tuyên truyền thông qua các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh
hoạt của các đoàn thể...
2. Công tác ra quân kiểm tra và xử lý
Sau thời gian tuyên truyền, vận động sẽ tổ chức ra quân kiểm tra và kiên
quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị theo
quy định pháp luật, nhất là những hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh
doanh buôn bán, chợ tự phát, các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai
phép, đậu đỗ phương tiện không đúng nơi quy định…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công an huyện
Xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
các trường hợp phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đậu đỗ phương tiện
không đúng nơi quy định…, kiên quyết không để tái phạm.
Tham mưu UBND huyện thành lập Tổ công tác liên ngành của UBND
huyện để thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị
theo chức năng; phối hợp tổ chức các đợt ra quân xử lý nghiêm, triệt để các hành
vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, trông giữ, nhất là đối với
các trường hợp tái phạm hoặc cố ý vi phạm.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Tham mưu UBND huyện rà soát, kiểm tra vỉa hè, lòng đường, phía trước trụ
sở các cơ quan, đơn vị, các dự án, công trình đang xây dựng để có biện pháp giải
quyết ngay những phần xây dựng, vật dụng, phương tiện gây ảnh hưởng đến sự
thông thoáng của vỉa hè, mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.
Phối hợp Công an huyện tham mưu UBND huyện tổ chức thanh tra, kiểm
tra, kịp thời phát hiện, xử lý cán bộ buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm gây bức
xúc trong Nhân dân, đồng thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu xã, thị trấn nơi
xảy ra vi phạm mà không báo cáo hoặc không có biện pháp khắc phục.
Phối hợp Công an huyện bố trí địa điểm, biển báo, người hướng dẫn việc
dừng, đỗ xe tại các chợ, trường học…, đảm bảo thông thoáng, tránh ùn tắc.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa Thông tin
và Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện
Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các chuyên mục trên sóng phát
thanh, lắp đặt các băng rôn, panô, áp phích… để phổ biến đến mọi tầng lớp Nhân
dân nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng lòng,
lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; đảm bảo trật tự an toàn giao thông,
văn minh đô thị và kịp thời thông tin nội dung kế hoạch này đến toàn thể đảng
viên, cán bộ Nhân dân trên địa bàn nắm, thực hiện. Chú ý viết các tin, bài biểu
dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán những trường hợp cố
tình vi phạm để giáo dục chung.
4. Đề nghị UBMTTQVN huyện và các đoàn thể
Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia
giữ gìn trật tự đô thị, không đậu đỗ phương tiện sai quy định, xây dựng công trình
lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…
5. UBND xã, thị trấn
- Xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng
tập thể, cá nhân đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công
cộng. Kiên quyết xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách
nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm lâu dài, gây bức xúc trong Nhân dân.
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- Thành lập Tổ công tác liên ngành của UBND xã, thị trấn để thực hiện các
biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn phụ trách.
Phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của Nhân dân, sau
đó ra quân xử lý nghiêm, triệt để các điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh
doanh buôn bán, chợ tự phát, các điểm trông giữ, đậu đỗ phương tiện không đúng
quy định...
6. UBND huyện chọn tuyến đường Hùng Vương (thị trấn Ngã Sáu) làm
điểm chỉ đạo để chỉnh trang vỉa hè, lòng đường; vận động, yêu cầu Nhân dân tự
giác thực hiện nếp sống văn minh, đô thị; sắp xếp cửa hàng, cửa hiệu, xe máy, xe
đạp… gọn gàng đúng quy định.
7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn rà soát, kiểm
tra xung quanh vỉa hè, lòng đường phía trước trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, nơi
làm việc, các dự án, công trình đang xây dựng của cơ quan, đơn vị mình để chủ
động có biện pháp giải quyết ngay những phần xây dựng, phương tiện, vật dụng
ảnh hưởng đến sự thông thoáng của vỉa hè dành cho người đi bộ, ảnh hưởng mỹ
quan đô thị, trật tự an toàn giao thông.
8. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn
tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện về Công an huyện (qua Đội Tổng
hợp). Giao Công an huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế
hoạch này và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo về Công an tỉnh nắm,
chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- TT: HU, HĐND, UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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