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KẾ HOẠCH 

Tổ chức đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, 

trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau  

Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

Trong 10 tháng năm 2022, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của 

cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ thị xã đến cơ sở, công tác quản lý trật tự đô 

thị đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của Nhân dân trong việc tuân 

thủ các quy định hiện hành của pháp luật về trật tự, kỷ cương đô thị ngày càng 

được nâng cao. Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm hành lang vỉa hè, 

lòng lề đường để làm nơi kinh doanh buôn bán, đã giảm hẳn so với những năm 

trước. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây tình trạng vi phạm về trật tự đô thị 

như: Lấn chiếm hành lang vỉa hè, đổ vật liệu thải không đúng nơi quy định, súc 

vật thả rông diễn ra khá thường xuyên và đang có chiều hướng tái phạm. Để 

chuẩn bị cho Nhân dân vui đón tết Quý Mão và lễ hội Xuân năm 2023 an lành 

hạnh phúc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023), đặc biệt chào mừng kỷ niệm 31 năm thành 

lập thị xã Hồng Lĩnh (02/3/1992-02/3/2023); UBND thị xã ban hành kế hoạch tổ 

chức đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao 

thông trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, với các nội dung 

chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích: 

 - Duy trì hệ thống hành lang an toàn giao thông đường bộ, trật tự đô thị 

nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả các công trình giao thông, giảm thiểu tai 

nạn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị.  

- Tạo sự chuyến biến tích cực về nhận thức của các tầng lớp Nhân dân 

trên địa bàn về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, 

trật tự và văn minh đô thị, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nếp sống văn hóa, văn 

minh ở đô thị theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh.  

- Từng bước nâng cao nhận thức về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị 

đến tận các tầng lớp cán bộ và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư về việc thiết lập kỷ cương, 

chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp coi đây là nhiệm vụ 

thường xuyên của cả hệ thống chính trị. 

 2. Yêu cầu: 

 - Quán triệt sâu sắc trong các tầng lớp Nhân dân; cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động và học sinh các cấp trên địa bàn về chủ trương 
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của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực trật tự đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông. 

- Kiên quyết xử lý nghiêm túc, kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự đô 

thị, trật tự an toàn giao thông, cụ thể như: Tập trung xử lý tình trạng buôn bán, 

lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường; tình trạng xe đậu, đỗ trên vỉa hè, lòng 

đường sai quy định; xử lý dứt điểm các tình trạng đổ vật thải xây dựng không 

đúng nơi quy định và thả rông động vật nuôi trên đường phố. Đưa công tác quản 

lý hành lang, vỉa hè, lòng đường, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông ngày 

càng đi vào nền nếp, ổn định. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ thị xã đến các phường, xã, 

thôn, tổ dân phố nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong toàn thể cán bộ và  

Nhân dân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp 

luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. 

- UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp 

nhịp nhàng từ công tác tuyên truyền đến tổ chức thực hiện trên cơ sở xử lý đến 

đâu quản lý chặt chẽ đến đó, không để tái phạm, lấn chiếm hành lang đã được 

giải tỏa. 

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

 1. Nội dung:  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục, vận động Nhân dân thực hiện 

và chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật về phạm vi đất 

dành cho đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các quy định về 

trật tự đô thị theo đúng tinh thần tại các Nghị định (Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 của Chính phủ; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; 

chống bạo lực gia đình; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng); Quy chế thực hiện kiểm 

tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng; quản lý hành lang, 

vỉa hè và bảo vệ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn đã được UBND thị 

xã ban hành tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 21/5/2020. 

- Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ 

theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; xử lý nghiêm túc, kịp thời các 

trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ. 

- Duy trì công tác tuần tra, kiểm tra thường xuyên các tuyến đường thuộc 

địa bàn được phân công quản lý, tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nóng về 

trật tự đô thị, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, sử 

dụng vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán và các trường hợp đổ 

vật liệu thải xây dựng không đúng nơi quy định; vận động các cơ quan, đơn vị 
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và hộ gia đình trên địa bàn thực hiện chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên hàng rào, 

cổng nhà, mặt tiền nhà đường phố nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị; xử lý nghiêm 

túc, kịp thời các hành vi vi phạm để động vật nuôi thả rông trên đường phố. 

2. Thời gian thực hiện: 

a. Công tác tuyên truyền: 

 - Giải tỏa hành lang an toàn giao thông: Tổ chức tuyên truyền, vận động 

để Nhân dân hiểu và tự giác chấp hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông 

đường bộ; vận động các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình trên địa bàn thực hiện 

chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên hàng rào, cổng nhà, mặt tiền nhà đường phố 

đảm bảo mỹ quan đô thị. Đồng thời thông báo trên hệ thống truyền thanh các 

phường, xã đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm lấn chiếm, hành lang vỉa hè; vi 

phạm an toàn giao thông; thả rông động vật nuôi trên đường phố; vi phạm đổ vật 

liệu thải xây dựng, đổ rác thải không đúng nơi quy định (thời gian thực hiện 

thường xuyên). 

 - Trực tiếp đến gặp gỡ tuyên truyền và ký cam kết với các hộ dân có động 

vật nuôi không thả rông động vật nuôi tại nơi công cộng và trên đường phố; đồng 

thời tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những hộ dân có 

động vật nuôi thả rông tại nơi công cộng và trên đường phố theo Nghị định số 

144/2021/NĐ - CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 

phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; chống bạo lực gia đình. 

 b. Tổ chức thực hiện:  

- Các phường, xã chủ động tổ chức duy trì thường xuyên hoạt động của tổ 

quản lý trật tự đô thị đã được thành lập theo nội dung Quy chế thực hiện kiểm 

tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng; quản lý hành lang, 

vỉa hè và bảo vệ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn đã được UBND thị 

xã ban hành tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 21/5/2020. Chủ động xây 

dựng kế hoạch tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, vi phạm 

hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường trên địa bàn 

địa phương quản lý. 

- Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị, Công an thị xã chủ động 

phối hợp tốt với UBND các phường, xã trong quá trình tổ chức kiểm tra xử lý vi 

phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đội Quản lý trật tự 

đô thị kịp thời tham mưu UBND thị xã hỗ trợ các phường, xã về nhân lực, vật lực, 

kinh phí nhằm đảm bảo tốt công tác trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên 

địa bàn. 

- Thời gian ra quân: 

 + Thời gian ra quân 01 tháng kể từ ngày 29/11/2022 đến ngày 29/12/2022 

(tức ngày 06/11 đến ngày 06/12 âm lịch). Thống nhất thời gian ra quân đồng 

loạt vào 08h ngày 29/11/2022. 
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+ Kể từ ngày 03/01/2023 đến ngày 31/12/2023: Tổ chức lực lượng 

thường xuyên duy trì trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Về kinh phí:  

Các đơn vị tự đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện, UBND thị xã hỗ trợ 

một phần kinh phí trong quá trình tổ chức thực hiện đợt cao điểm. 

 2. Về nhiệm vụ cụ thể:  

a. Phòng Quản lý đô thị:  

- Hướng dẫn UBND các phường, xã xác định phạm vi giải tỏa hành lang 

các tuyến đường.  

- Hướng dẫn cho chủ đầu tư xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại 

đô thị, đồng thời thông báo quy định về thực hiện quản lý chất thải rắn xây dựng 

đối với công trình nhà ở. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an thị xã và Công an các phường, xã trong 

việc rà soát và đề xuất phương án xử lý kịp thời các điểm đen, điểm có nguy cơ 

mất an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn; tham mưu các cấp bổ 

sung, thay đổi một số biển báo, vạch kẻ sơn trên một số tuyến đường. 

- Chủ trì tham mưu UBND thị xã biểu dương khen thưởng những đơn vị 

triển khai thực hiện tốt và phê bình kiểm điểm, đánh giá xếp loại cuối năm đối 

với những đơn vị triển khai thực hiện không tốt kế hoạch này. 

b. Đội Quản lý trật tự đô thị:  

- Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát tình trạng vi phạm trật tự đô thị 

trên địa bàn phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định về 

trật tự đô thị; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế thực hiện kiểm tra, 

xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng; quản lý hành lang, vỉa 

hè và bảo vệ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn đã được UBND thị xã 

ban hành tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 21/5/2020. 

- Phối hợp với UBND các phường, xã trong việc thực hiện giải tỏa hành 

lang an toàn giao thông đường bộ; tập trung xử lý dứt điểm các điểm nóng về vi 

phạm trật tự đô thị trên địa bàn; đặc biệt duy trì lực lượng phối hợp với UBND 

các phường, xã xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường để kinh 

doanh buôn bán tại các khu vực phát sinh điểm nóng trên địa bàn; 

- Phối hợp với UBND các phường, xã trong quá trình xử lý các trường 

hợp thả rông động vật nuôi trên đường phố, đổ vật liệu thải xây dựng không 

đúng nơi quy định. 

- Lập dự trù kinh phí hỗ trợ tổ chức thực hiện trình UBND thị xã phê 

duyệt. 

- Tham mưu các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đồng thời tổng hợp, 

báo cáo kết quả tổ chức thực hiện của các đơn vị về UBND thị xã. 
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c. Phòng Văn hóa - Thông tin:   

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông thị xã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo trật 

tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn; 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan trong việc hướng dẫn về quy 

cách biển hiệu, biển quảng cáo để xây dựng lộ trình xóa bỏ các biển hiệu, biển 

quảng lắp đặt không đúng quy cách, vi phạm hành lang an toàn giao thông 

đường bộ. 

d. Công an thị xã:  

- Phối hợp với UBND các phường, xã trong quá trình thực hiện công tác 

giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ; chỉ đạo Đội cảnh sát Giao thông 

- Trật tự và Công an các phường, xã tham gia cùng với UBND các phường, xã 

lập lại trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn. 

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế thực hiện kiểm tra, xử 

lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng; quản lý hành lang, vỉa hè 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn đã được UBND thị xã ban 

hành tại Quyết định số 852/QĐ - UBND ngày 21/5/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã trong việc tổ chức lực 

lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, giải tỏa ùn tắc giao thông và bảo đảm 

an toàn khi tổ chức xử lý, cưỡng chế giải tỏa các trường hợp cố tình vi phạm lấn 

chiếm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị; 

- Bố trí lực lượng và phương tiện thực hiện kế hoạch, chủ động phòng 

ngừa và xử lý nghiêm đối với các trường hợp chống người thi hành công vụ và 

các hành vi vi phạm khác thuộc thẩm quyền.  

e. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Cân đối nguồn ngân sách tham mưu 

UBND thị xã bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch. 

 f. UBND các phường, xã:  

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, duy trì tổ chức triển khai thực hiện 

trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông, thiết thực lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 31 năm thành lập thị xã Hồng Lĩnh gửi về UBND thị xã trước 

ngày 25/11/2022 (qua Đội Quản lý trật tự đô thị), đồng thời ngày 25 hàng tháng, 

các đơn vị tổng hợp gửi báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về UBND thị xã (qua 

Đội Quản lý trật tự đô thị) để tổng hợp báo cáo UBND thị xã theo đúng quy 

định. 

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ dân phố,  

thôn vận động Nhân dân tự tháo dỡ các công trình, biển hiệu vi phạm hành lang 

an toàn giao thông; vận động các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn thực 

hiện chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên hàng rào, cổng nhà, mặt tiền nhà, đường 

phố đảm bảo mỹ quan đô thị. 

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế thực hiện kiểm tra, xử 

lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng; quản lý hành lang, vỉa hè 
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và bảo vệ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn đã được UBND thị xã ban 

hành tại Quyết định số 852/QĐ - UBND ngày 21/5/2020. 

 - Tổ chức ký bản cam kết không vi phạm các quy định về trật tự an toàn 

giao thông cho tất cả các hộ dân trên địa bàn, đặc biệt cần lưu ý đối với các hộ 

gia đình sản xuất, kinh doanh dọc hai bên các tuyến đường. 

- Xử lý các hành vi vi phạm đối với các trường hợp lấn chiếm hành lang 

an toàn giao thông; sử dụng vỉa hè, lòng lề đường mà không tự giác tháo dỡ, giải 

tỏa, di dời, cụ thể như sau: 

+ Tháo dỡ, thu dọn biển hiệu, biển quảng cáo và các vật che chắn khác 

đang treo hoặc chôn, trồng trái quy định trong phạm vi đất của đường bộ; nhất là 

trong phạm vi lòng đường, lề đường; trên hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước.   

+ Xử lý nghiêm các trường hợp đổ vật liệu thải xây dựng không đúng nơi 

quy định; động vật nuôi thả rông trên đường phố; tập kết vật liệu xây dựng trái 

phép trên lòng đường, vỉa hè.  

- Tổ chức khơi thông cống rãnh thoát nước trong khu dân cư; phát hiện và 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xâm hại đến các công trình hạ tầng kỹ thuật 

như rãnh thoát nước, vỉa hè, cấp nước, cấp điện. 

- Duy trì thường xuyên có hiệu quả trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn đến. 

- Biểu dương khen thưởng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tốt và 

phê bình kiểm điểm, đánh giá xếp loại cuối năm đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình thực hiện không tốt kế hoạch này. 

g. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hồng Lĩnh: 

- Tổ chức chặt, tỉa cây cối gây ảnh hưởng, cản trở tầm nhìn cho người 

điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ; nhất là ở các vị trí 

đường cong, khu vực nút giao, điểm đấu nối vào Quốc lộ. Phối hợp tốt với Đội 

Quản lý trật tự đô thị và UBND các phường, xã kịp thời xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm liên quan đến các công trình hạ tầng kỹ thuật được giao vận hành 

quản lý. 

h. Điện lực thị xã Hồng Lĩnh:  

- Trong việc chặt, tỉa cây xanh đảm bảo hành lang an toàn lưới điện đề 

nghị Điện lực Hồng Lĩnh có kế hoạch gửi cho UBND thị xã trước 10 ngày (qua 

Phòng Quản lý đô thị), trong đó nêu rõ phương án chặt, tỉa, thu gom, xử lý khối 

thực vật phát sinh để có sự chỉ đạo của UBND thị xã trong việc phối hợp với 

Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hồng Lĩnh thực hiện thu gom nhằm đảm bảo 

môi trường, mỹ quan đô thị. 

- Điện lực Hồng Lĩnh tổ chức xoá bỏ các nội dung quảng cáo rác đang 

dán, treo trên các cột điện do đơn vị quản lý, đồng thời chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn thị xã tiến hành căng, néo, bó 

gọn các tuyến đường cáp, đường dây trên không tại các tuyến đường trục chính 

của thị xã để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

i. Các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn: 
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 Có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền và vận động cán bộ, đoàn viên, 

hội viên, người lao động, học sinh gương mẫu chấp hành, chủ động dọn dẹp, 

tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình vi phạm hành lang an toàn giao 

thông đường bộ. 

 k. UBMT Tổ Quốc thị xã và các tổ chức Chính trị - Xã hội trên địa 

bàn:  

Vận động các hội viên, đoàn viên và Nhân dân ủng hộ, tham gia tích cực 

trong công tác lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông, cũng 

như tăng cường tuyên truyền các quy định về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an 

toàn giao thông; tổ chức ký cam kết với hội viên, đoàn viên có động vật nuôi 

không thả rông trên đường phố, nơi công cộng. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự kỷ 

cương đô thị, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý 

Mão năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các phòng, ban, đơn vị có liên 

quan theo chức năng và nhiệm vụ của mình căn cứ vào Kế hoạch này tổ chức 

thực hiện nghiêm túc, kịp thời đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn đảm bảo thời gian và hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:                                                                       
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Ban ATGT tỉnh (Báo cáo); 

- Các Sở: GTVT, XD (Báo cáo); 

- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Trưởng các đoàn chỉ đạo của Thị ủy; 

- Các phòng: TCKH, QLĐT, VH-TT; 

- Công An Thị xã; 

- Đội Quản lý trật tự đô thị; 

- MTTQ và các tổ chức đoàn thể; 

- UBND các phường, xã; 

- Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh; 

- Điện lực thị xã Hồng Lĩnh; 

- Các nhà mạng cung cấp dịch vụ trên địa bàn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tôn Quang Ngọc 
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