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ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /TB-UBND Côn Đảo, ngày      tháng     năm 2019 

  

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm 

 lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để sử dụng vào mục đích kinh doanh 

 hay mục đích khác trên địa bàn huyện Côn Đảo  

 

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ 2008; 

Căn cứ Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt; 

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh 

về phân cấp quản lý, bảo vệ và phân loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; 

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND huyện về 

triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường và lấn chiếm 

đất nhà nước để kinh doanh và thực hiện các mục đích khác trên địa bàn huyện 

Côn Đảo; 

Căn cứ văn bản số 1395/UBND-KT ngày 10/5/2019 của UBND huyện về 

việc chấm dứt hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để sử dụng vào 

mục đích kinh doanh hay mục đích khác trên địa bàn huyện; 

Nhằm từng bước nâng cao ý thức cho người dân thực hiện nếp sống văn 

minh đô thị tại địa bàn; lập lại trật vỉa hè, lòng lề đường trên các tuyến giao thông 

trên địa bàn, UBND huyện thông báo như sau: 

1. Yêu cầu tất cả hộ gia đình, các cá nhân, tổ chức có hành vi lấn chiếm vỉa 

hè, lòng lề đường để sử dụng vào mục đích kinh doanh hay mục đích khác trên 

các tuyến giao thông tại địa bàn huyện chấm dứt các hành vi vi phạm và tự giác di 

dời hàng hóa, vật dụng, trang thiết bị, máy móc, vật liệu, cây cảnh, phế liệu,… ra 

khỏi phạm vi vỉa hè, lòng lề đường; trả lại các diện tích đã lấn chiếm, sử dụng 

trước ngày 19/5/2019. Sau thời gian trên UBND huyện, Công an huyện sẽ tổ chức 

các đoàn kiểm tra, xử lý, cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành theo 

quy định. 

2. Đề nghị Công an huyện chủ trì, phối hợp với Đội Thanh tra giao thông 

tại Côn Đảo, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các cơ 

quan, đơn vị liên quan quyết liệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung tại 

Công văn số 1395/UBND-KT ngày 10/05/2019 của UBND huyện, tiến hành tổ 

chức lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm 

lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên các tuyến giao thông tại địa bàn huyện theo 

quy định. 
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3. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể, Ban Điều 

hành 10 khu dân cư tiếp tục thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp 

nhân dân trong phạm vi quản lý nghiêm túc chấp hành không lấn chiếm vỉa hè, 

lòng lề đường để phục vụ mục đích buôn bán hay sử dụng vào mục đích khác, 

cùng chung tay lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, tạo nếp sống văn đô thị trên 

địa bàn huyện. 

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tổ chức tuyên 

truyền đến cán bộ, công chức trong nội bộ cơ quan được biết và thực hiện theo 

quy định. 

5  Giao Phòng V n h a và Thông tin huyện  Đăng tải nội dung thông 

báo này trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện. 

6  Giao Đài Truyền thanh – Truyền h nh huyện  Phát nội dung Thông 

báo này trên đài phát thanh của huyện để nhân dân trên địa bàn huyện biết và thực 

hiện. 

7  Trư ng    khu d n cư  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội 

dung thông báo này (chuyển thông báo này tới từng hộ dân) cho nhân dân trong 

phạm vi quản lý biết và thực hiện; đồng thời, niêm yết thông báo này tại Trung 

tâm Văn hóa học tập cộng đồng, Nhà Văn hóa khu dân cư hoặc tại điểm thông tin 

nơi nhân dân dễ thấy./. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm văn bản số 1395/UBND-KT ngày 10/5/2019 của UBND huyện). 
 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr. HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Đài Truyền thanh – Truyền hình; 

- Trưởng 10 khu dân cư; 

- Lưu: VT-KT. 

 

  KT.CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 
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