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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phuic
TP. Thai BInh, ngàyi/f tháng 3 nám 202]

V/v xr 1 các dim den v TTDT, ATGT,
VSMT trên dja bàn thành phô.

KInh g1ri:
- UBND các phu?mg, xä thuc thành phô;
- Các phông, ban, &m vj thuc thành phô.
Tai cuc hop giao ban ngày 04/3/2021, UBND thành ph dã chi dao UBND các
phithng xã thông kê cac t6 chrc, cá nhân thung xuyên vi ph.m ye lan chiêm via he,
lông, lê ththng lam nai kinh doanh, tp kêt 4t 1iu xây drng, d.u, do xe sai quy djih
trén dia bàn ("cac dim den"); dn nay con 03 phu&ng, xA chua np báo cáo, mtt so
phuô'ng, xã báo cáo nhung con sa sai, chtxa dê ra bin pháp xir l trit dê các vi
phm. Dê xCr l düt dim các vi phim néu trén, dáp irng thu câu di 1i cüa nhãn dn va
bão dam trât tu dO thi, an toàn giao thông, v sinh môi tnrOng trén dja bàn, UBNI)
thành phô chi dao nhu sau:
1.UBND các phuâng, xA:
- Tip tuc rà soát, thng kê các tru&ng hçip thiiäng xuyen vi phm, tái vi phrn
ye lan chiêm via he, lông, 1 du&ng lam noi kinh doanh, tp ket vt 1iu xây dirng,
d.u, do xe sai quy djnh trén dja bàn.
- Xây dmg k hoach, chü trI, phi hap D5i Thanh tra XI) và quàn l trt tçr do
thi, thành phô, Cong an thành pM t chi.'rc lirc luccng xir l nghiem, trit dê cac triz&ng
hap vi pham (th l vi pham hành chInh, thu gii' tang vat vi phgm...); háo cáo kêt
qua xi:r l v UBND thành pM truc ngày 20/3/2021, dông thai xây dijng phuang
an duy trI hiu qua kt qua dt duc.
Chü tjch UBND các phuOng, xã chju trách thim nu d xáy ra vi phm, tái vi
phrn trén dja bàn.
2. Dôi Thanh tra Xl) và quàn l trât tx dO thi, thành pM, Cong an thành pM bô tn
lrc luçng phôi hap, don dc UBND các phung, xã xü l nghiém, dirt diem các vi
phm Ca trong và ngoài gi hành chinh; chi'i tr9ng dôi vOi các truOng hap tái vi phm,
cO tirih vi phm. chông dOi 1rc lugng chiirc nàng khi thixc hin nhim v.
Nhn COng van nay, Thu tru&ng các dan vi, nghiêm tüc trin khai th'c hin./4.,
Noi nhân:
- Nhu trên;
- Thung trirc Thành üy;
- f/c Chü tich. các d/c PCT UBND TP;
- Dàng üy các phLthng, xä;
- Luu: VT, QLDT.
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