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

TỈNH KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số: 11/2020/QĐ-UBND Kon Tum, ngày  8  tháng  4  năm 2020 

 
  

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế Phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, 

các cấp trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đƣờng,  

vỉa hè, lập chợ tự phát trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật  an hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 

tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và 

quản lý chợ; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 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 13 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ, sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ;  

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt; 

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của  ộ 

Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-

BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của  ộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư 

http://vbpl.vn/bacgiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=04/2018/TT-BXD%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/bacgiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=16/2009/TT-BXD%C2%A0ng%C3%A0y&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của  ộ Xây dựng hướng dẫn 

quản lý đường đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT- GTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của 

 ộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ; Thông tư số 

35/2017/TT- GTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của  ộ Giao thông vận tải sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 

năm 2015 của  ộ trưởng  ộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 30/TT-

SGTVT ngày 24 tháng 3 năm 2020, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Phối hợp, phân công 

trách nhiệm giữa các ngành, các cấp trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm 

lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao 

thông vận tải; Xây dựng; Công Thương; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH   

Nguyễn Văn Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp  

trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đƣờng, vỉa hè,  

lập chợ tự phát trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2020/QĐ-UBND 

ngày  8  tháng  4  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách 

nhiệm phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các 

tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn và các đơn vị có liên quan trong 

công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát 

trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Các nội dung về công tác quản lý nhà nước có liên quan đến công tác 

giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát chưa quy định 

trong Quy chế này, được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, chính trị - 

xã hội trên địa bàn. 

2. Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch (gọi tắt là các Cơ quan chuyên môn). 

3. Ủy ban nhân các huyện, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp 

huyện). 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân 

cấp xã). 

5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Đường đô thị (hay đường phố); lòng đường; hè (hay vỉa hè, hè phố); hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; hành lang an toàn đường đô thị quy định trong 

Quy chế này được hiểu theo cách giải thích từ ngữ của mục II, phần 1, Thông tư 
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số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn quản lý đường đô thị: 

- Đường đô thị (hay đường phố) là đường bộ nằm trong phạm vi địa giới 

hành chính đô thị, được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

- Lòng đường là bộ phận của đường đô thị, được giới hạn bởi phía trong hai 

bên bó vỉa, có thể bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến khi cần thiết.  

- Hè (hay vỉa hè, hè phố) là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho 

người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.  

 - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến bao gồm các đường dây, 

đường ống và tuynen, hào kỹ thuật đặt dọc các tuyến đường đô thị. 

- Hành lang an toàn đường đô thị là bề rộng tính từ mép đường đến chỉ 

giới xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Chợ tự phát là những chợ không được quy định theo Nghị định số 

02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và 

quản lý chợ: 

Chợ tự phát là chợ mang tính truyền thống, đáp ứng các nhu cầu mua bán, 

trao đổi hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng của khu vực dân cư nhưng không được 

tổ chức tại một địa điểm theo quy hoạch mà hình thành một cách tự phát, không 

được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động. 

Điều 4. Mục đích phối hợp 

 1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp 

giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, Ủy ban mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn trong công 

tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trên địa 

bàn tỉnh. 

 2. Tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách 

nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng vỉa hè, lòng đường, lập chợ 

tự phát. Kiểm tra, xử lý nghiêm việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lập chợ tự 

phát trên địa bàn tỉnh. 

 3. Lập lại kỷ cương về giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông, hè 

thoáng, mỹ quan đô thị; đảm bảo lối đi cho người đi bộ, tầm nhìn cho người và 

các phương tiện tham gia giao thông. 

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp 

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý; các Sở, ban ngành, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tổ chức cá nhân có liên quan, có trách nhiệm 
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thực hiện quản lý nhà nước trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè.  

 Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, thống nhất và không 

gây ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị tham gia 

phối hợp. 

2. Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp 

trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử 

dụng trái phép vỉa hè, lòng đường và lập chợ không đúng quy định. 

3. Tuân thủ các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, xác định và phân 

định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả theo quy định tại Điều 3, Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các 

quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Các vướng mắc, phát sinh trong quá trình phối hợp s  được bàn bạc, 

thống nhất giải quyết theo yêu cầu nghiệp vụ của các bên tham gia trên nguyên 

tắc đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Chƣơng II 

NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỐI HỢP 

 

Điều 6. Nội dung phối hợp 

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp luật về việc quản lý, sử 

dụng lòng đường, vỉa hè và lập chợ trên địa bàn tỉnh. 

 2. Phối hợp, kiểm tra và xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè 

và lập chợ tự phát trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành. 

 3. Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của cấp trên trong công tác giải toả và xử lý việc lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trên địa bàn tỉnh. 

Điều 7. Hình thức phối hợp 

 1. Thực hiện thường xuyên, liên tục theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị, địa phương theo Quy chế này hoặc Kế hoạch của các đơn vị, địa phương xây 

dựng, phê duyệt.  

 2. Trong phạm vi thẩm quyền quản lý, các bên chủ động cung cấp và kịp 

thời trao đổi thông tin, đồng thời đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần phối hợp 

để bảo đảm thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.  

 3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; trường hợp cần lấy ý kiến của các 

cơ quan chuyên môn hoặc cần sự phối hợp thực hiện của các lực lượng chức 

năng liên quan để tiến hành kiểm tra, xử lý thì đơn vị, địa phương liên quan có 
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thể lấy ý kiến bằng văn bản, mời làm việc trực tiếp để trao đổi, cung cấp thông 

tin hoặc ý kiến về chuyên môn thông qua các phương tiện thông tin liên lạc như 

điện thoại, email...  

 4. Công tác khác theo sự thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị phối hợp. 

 Điều 8. Lực lƣợng trực tiếp tham gia phối hợp kiểm tra, xử lý  

1. Thanh tra Sở Giao thông vận tải. 

2. Thanh tra Sở Xây dựng. 

3. Thanh tra Sở Công Thương. 

4. Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

5.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hoặc phòng Quản lý đô thị thành phố. 

6.  Ủy ban nhân dân cấp xã. 

7.  Đơn vị quản lý đường bộ, trật tự xây dựng, trật tự đô thị. 

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 

trên địa bàn. 
 

CHƢƠNG III 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 
 

Điều 9. Các cơ quan chuyên môn 

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xác định ranh giới sử dụng lòng đường, vỉa hè, chỉ giới xây 

dựng nhà, hàng rào, mái che theo quy định làm cơ sở triển khai, thực hiện công 

tác kiểm tra, xử lý và giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm lòng đường, vỉa hè 

trên địa bàn tỉnh. 

 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện trong việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè 

không vào mục đích giao thông; kiên quyết xử lý đối với các vị trí có nguy cơ 

gây mất an toàn giao thông trên đường đô thị theo thẩm quyền. Chỉ đạo đơn vị, 

lực lượng chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các 

đơn vị có liên quan thực hiện giải toả và xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa 

hè, lập chợ tự phát trên địa bàn tỉnh. 

 3. Sở Công Thương căn cứ Quy hoạch phát triển của ngành; chủ trì, phối 

hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan đề xuất cơ 

chế hỗ trợ và có giải pháp nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu và 

thực hiện đầu tư xây dựng chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn các huyện, 

thành phố theo đúng quy định và định hướng phát triển của địa phương; phối 
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hợp với các địa phương kiên quyết xử lý việc lập chợ tự phát, buôn bán trên 

lòng đường, vỉa hè, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô 

thị trên địa bàn tỉnh. 

 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

 - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương 

liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân 

về việc lập lại trật tự kỷ cương, an toàn giao thông, bảo vệ mỹ quan đô thị... 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân 

dân cấp huyện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc quảng cáo ngoài trời 

gắn với công trình, lắp đặt, dựng, treo bảng, băng rôn có nội dung tuyên truyền, 

quảng cáo phù hợp với quy hoạch; hướng dẫn và thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ 

thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng rôn theo đúng quy định. 

 Điều 10. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

 1. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên 

quan xác định ranh giới sử dụng lòng đường, vỉa hè, chỉ giới xây dựng nhà cửa, 

mái che theo quy định để thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và giải tỏa việc lấn 

chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý. 

 2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định danh mục công trình và tuyến phố được phép sử dụng hè phố 

vào việc kinh doanh, buôn bán; danh mục tuyến phố được phép để xe trên địa 

bàn quản lý theo quy định. 

 3. Thực hiện cấp phép theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè không vào mục đích giao 

thông; thu hồi giấy phép đối với các trường hợp vi phạm. 

 4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của huyện, thành phố xây 

dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát 

trên địa bàn huyện, thành phố do mình quản lý. 

 5. Chỉ đạo Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện tổ chức tuyên 

truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân biết và thực hiện các quy 

định của pháp luật về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè; đảm bảo trật tự đô 

thị, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.  

 6. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai 

kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát; đảm bảo 

đường thông, hè thoáng, mỹ quan đô thị trên các tuyến phố thuộc địa bàn quản 

lý; phối hợp thường xuyên, liên tục với các đơn vị có liên quan nhằm kiên quyết 

ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát sau khi đã 

được kiểm tra, xử lý, giải tỏa xong.  
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 7. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, 
kiểm tra, hướng dẫn và vận động các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện 

nghiêm Quy chế này. 

 8. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, kiểm tra việc sử dụng tạm 

thời một phần lòng đường, vỉa hè phục vụ việc cưới, việc tang lễ theo quy định 

tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 

của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

  9. Giao trách nhiệm quản lý, chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cho 

Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi đã kiểm tra, xử lý, giải tỏa xong. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân, Trưởng Công an cấp xã chịu trách nhiệm trong việc tái lấn chiếm 

lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát sau đợt cao điểm. 

 Điều 11. Ủy ban nhân dân cấp xã  

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý 

lòng đường, vỉa hè, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản 

pháp luật liên quan, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong 

công tác quản lý lòng đường, vỉa hè. 

 2. Xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền các vi phạm trong việc sử 

dụng lòng đường, vỉa hè theo quy định qua công tác kiểm tra hoặc khi có hồ sơ 

của cơ quan có thẩm quyền khác cung cấp. 

 3. Kiểm tra, giám sát các hộ gia đình sử dụng tạm thời một phần lòng 

đường, vỉa hè phục vụ đám cưới, đám tang và điểm trông giữ xe phục vụ đám 

cưới, đám tang đảm bảo theo quy định. 

 4. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp 

vi phạm việc sử dụng lòng đường, vỉa hè theo quy định; không để tình trạng tái 

lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè sau khi giải tỏa. 

 5. Chỉ đạo các Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức các hình thức 

hoạt động tự quản, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định 

pháp luật về quản lý lòng đường, vỉa hè, phát hiện và có biện pháp ngăn chặn 

kịp thời các trường hợp vi phạm. 

 Điều 12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể cấp huyện, xã và Nhân dân về công tác quản lý lòng đường, vỉa hè, theo quy 

định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật liên quan, nâng 

cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý lòng 

đường, vỉa hè.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-100-2013-nd-cp-sua-doi-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-205919.aspx
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2. Kiểm tra, giám sát công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè và lập chợ tự phát tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. 
 

Chƣơng IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 13.  Tổ chức thực hiện 

Các Sở: Giao thông vận tải; Xây dựng; Công Thương; Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ 

quan, đơn vị  liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân, triển khai 

thực hiện quy chế này. 

Điều 14. Chế độ báo cáo 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp tình hình xử lý vi phạm và xử lý 

việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập chợ tự phát trên địa bàn quản lý, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cơ quan chuyên môn liên quan). Thời hạn báo cáo 

vào ngày 20 của tháng cuối quý, cuối năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

2. Các cơ quan chuyên môn báo cáo số liệu vi phạm về Sở Giao thông vận 

tải để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian báo cáo vào ngày 25 

của tháng cuối quý, cuối năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản 

ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hòa 
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