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  Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Phường Đông Ba. 

 

 Thực hiện Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND 

Thành phố về việc ban hành Quy chế phân công, phối hợp quản lý về trật tự đô thị 

và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Huế; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

23/8/2021 của UBND thành phố V/v tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật 

tự xây dựng trên địa bàn thành phố. 

 Theo nội dung phản ánh công dân từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị 

thông minh chuyển đến: Lấn chiếm vỉa hè và công viên Thương Bạc buôn bán. 

Mặc dù có biển cấm buôn bán nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè và công viên 

Thương Bạc buôn bán trái phép đã diễn ra lâu nay. Các hoạt động này đã làm cho 

khu vực đình Thương Bạc trở nên nhếch nhác. Mùi sú uế của thức ăn, dầu mỡ lâu 

ngày tích tụ. Kính đề nghị các cơ quan chức năng xử lý chấm dứt tình trạng này để 

trả lại cảnh quan cho khu vực đình Thương Bạc. 

 Để đảm bảo công tác kiểm tra xử lý dứt điểm tình hình vi phạm trật tự đô thị 

theo nội dung phản ánh của công dân. Đội Quản lý Đô thị đề nghị Chủ tịch 

UBND phường Đông Ba chỉ đạo bộ phận chức năng kiểm tra rà soát thực tế tình 

hình buôn bán vi phạm tại khu vực nêu trên, chủ động tổ chức lực lượng ra 

quân, có biện pháp xử lý đảm bảo mỹ quan đô thị. Trường hợp khó khăn vướng 

mắc trong việc tổ chức thực hiện, đề nghị phường xây dựng kế hoạch cụ thể đề 

nghị hỗ trợ lực lượng CSGT-TT Công an thành phố, Đội Quản lý đô thị để cùng 

tham gia phối hợp thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố 

thông qua Đội Quản lý đô thị trước ngày 30/6/2022.   

Vậy, Đội Quản lý đô thị đề nghị Chủ tịch UBND phường Đông Ba sớm chỉ 

đạo thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Công an thành phố Huế; 

- Đội CSGT-TT Công an thành phố; 

- Lưu VP.       
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