
 

UBND THÀNH PHỐ HUẾ 

ĐỘI QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

 

Số: 723/KH-QLĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
V/v tăng cường công tác đảm bảo TTĐT, ATGT  

dịp tết Dương lịch 2023 và tết Nguyên đán Quý Mão. 

  

Thực hiện Công văn số: 10029/UBND-MT ngày 21/12/2022 của UBND 

thành phố V/v tăng cường công tác đảm bảo ANTT, ATGT, TTĐT, VSMT dịp 

tết Dương lịch 2023 và tết Nguyên đán Quý Mão; căn cứ chức năng nhiệm vụ 

được UBND thành phố giao, Đội Quản lý đô thị xây dựng kế hoạch và phối hợp 

với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Chủ động xây dựng kế hoạch ra quân, phối hợp xử lý các trường hợp vi 

phạm về TTĐT, ATGT dịp Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý 

Mão.  

2. Đội Quản lý Đô thị Thành phố chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát giao 

thông – Trật tự Công an thành phố, UBND và Công an 36 phường xã ra quân 

đảm bảo công tác TTĐT, ATGT trên địa bàn thành phố, tập trung ở các địa điểm 

tổ chức Lễ hội như: Hội chợ Hoa xuân, công viên, phố đi bộ, khu vực các chợ và 

trên các tuyến đường chính.  

 II. NỘI DUNG 

1. Về địa bàn và đối tượng cần tập trung xử lý 

1.1. Địa bàn 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về TTĐT, 

ATGT trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố; tập trung xung quanh các 

điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú, các điểm bán hàng ăn uống và đặc sản, 

các địa điểm tổ chức Lễ hội, hội chợ Hoa xuân, các tuyến đường trung tâm như: 

Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Hà Nội, khu vực Phố đi bộ 

Đêm Hoàng Thành, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An… 

1.2. Đối tượng cần tập trung xử lý 

-  Các đối tượng có hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, 

bày bán hàng hoá, đặt bàn ghế, biển hiệu, biển quảng cáo, buôn bán không đúng 

quy định; dùng xe đẩy để bán hàng hoá lưu động trên đường, gây cản trở giao 

thông tại khu vực diễn ra các hoạt động Lễ hội. 

- Các trường hợp đậu, đỗ xe sai quy định. 

- Đặt, để, bày bán hoa sai quy định trên các tuyến đường trên địa bàn thành 

phố và nằm ngoài khu vực đã được UBND thành phố cho phép bày bán hoa.   

- Tại khu vực diễn ra Lễ hội hoa xuân, tập trung xử lý các hành vi lấn chiếm, 

cơi nới, sử dụng vỉa hè lòng đường để trưng bày, kinh doanh, buôn bán.  



 

- Các đối tượng lang thang, cơ nhỡ, ăn xin ở các điểm tham quan du lịch, 

khu vực Phố đi bộ, nơi diễn ra các lễ hội vào dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão. không 

để xảy ra tình trạng chèo kéo, lôi kéo khách hàng gây mất an toàn, an ninh trật 

tự trên địa bàn. 

- UBND 36 phường xã chủ động trong công tác kiểm tra, xử lý đối với các 

các trường hợp che chắn làm che khuất tầm nhìn giao thông; các mái hiên di động 

tại các tuyến phố gây mất mỹ quan đô thị; phối hợp với lực lượng Công an phường 

xử lý các trường hợp trông giữ xe trái phép. 

2. Về lực lượng tham gia 

2.1. Lực lượng Đội Quản lý đô thị thành phố 

Để đảm bảo triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra, Lãnh đạo Đội thống 

nhất phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:  

- Đ/c Lê Quang Lân - Đội trưởng phụ trách chung. 

- Đ/c Ngô Lộc - Phó Đội trưởng phụ trách chỉ đạo trực tiếp tại địa bàn. 

a. Về giải quyết trật tự đô thị:  

- Bộ phận Trật tự đô thị do đ/c Phạm Văn Tiến Dũng – Tổ trưởng phụ 

trách, chịu trách nhiệm sắp xếp lực lượng hợp lý, phối hợp với Đội Cảnh sát 

Giao thông – Trật tự và các nhóm được điều động từ thành viên Tổ TTĐT 36 

phường xã,chủ động kiểm tra, xử lý tình hình TTĐT, ATGT trên địa bàn thành 

phố, tập trung vào các địa điểm chính, nơi diễn ra Lễ hội và tập trung đông 

người.  

- Bộ phận Xây dựng và Bộ phận phản ứng nhanh được tăng cường để 

kiểm tra, giám sát công tác TTĐT ở các khu vực diễn ra Lễ hội Hoa xuân từ 

ngày 11/01/2023 (10/12 âm lịch) đến ngày 21/01/2023 (30/12 âm lịch). 

* Lưu ý: Trong quá trình giải quyết công việc theo kế hoạch của Đội 

QLĐT, đối với tang vật phương tiện bị tạm giữ, lực lượng Đội Quản lý đô thị 

chủ động tiến hành lập biên bản VPHC (nếu đối tượng vi phạm không chấp 

hành ký vào biên bản phải có chữ ký người chứng kiến), tang vật được đưa về 

Đội Quản lý đô thị để chờ xử lý theo đúng quy định.  

b. Về giải quyết vấn đề lang thang xin ăn, tâm thần:  

- Bộ phận tập trung do đ/c Nguyễn Văn Kỷ phụ trách, có trách nhiệm 

phối hợp các cơ quan chức năng, UBND phường xã liên quan tổ chức tập 

trung đối tượng lang thang, xin ăn và tâm thần trên địa bàn thành phố. Trong 

quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ động phân công lực lượng để duy 

trì thời gian làm việc, đảm bảo giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả trước 

trong và sau tết Nguyên Đán Quý Mão.   

- Các Tổ TTĐT phường xã, UBND và Công an các phường xã trong quá 

trình thực hiện các nhiệm vụ của mình nếu phát hiện các trường hợp ăn xin, lang 

thang cơ nhỡ và tâm thần phải có trách nhiệm báo cáo về Đội Quản lý đô thị để 

kịp thời tập trung đến các Trung tâm Nuôi dưỡng, Trung tâm Bảo trợ xã hội của 

Tỉnh và Bệnh viện Tâm thần Tỉnh. 



 

* Bộ phận Văn phòng – Hành chính – Tổng hợp có trách nhiệm tham mưu 

xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; kiểm tra địa bàn để quay 

phim, ghi hình tại khu vực nói trên, kịp thời tổng hợp, báo cáo cho Lãnh đạo Đội 

và UBND Thành phố khi có yêu cầu. 

2.2. Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự - Công an thành phố 

Ngoài thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của UBND thành phố, đề nghị 

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an thành phố tăng cường lực lượng và 

phương tiện tham gia phối hợp với Đội Quản lý đô thị và UBND các phường 

trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch trên. 

- Lực lượng đề nghị phối hợp: 04 đồng chí/ngày. 

2.3. Lực lượng Tổ QLĐT 36 phường xã  

- Đề nghị UBND các phường xã cử lực lượng Tổ QLĐT và phương tiện 

tham gia phối hợp với Đội Quản lý đô thị và Đội CSGT-TT Công an thành phố 

đảm bảo theo kế hoạch.  

- Điều động và phân công thành viên Tổ QLĐT phường xã thực hiện Kế 

hoạch theo các nhóm và thời gian cụ thể như sau:  

Nhóm Gồm các phường xã Thời gian phối hợp  

Nhóm 1  
An Cựu, An Tây, An Đông,  

Thủy Bằng, Thuận An 

Ngày 07/01/2023 

Ngày 14/01/2023 

Nhóm 2 
Phú Hội, Xuân Phú, Vỹ Dạ, Hương An,  

Hương Hồ, Phú Thượng 

Ngày 08/01/2023 

Ngày 15/01/2023 

Nhóm 3 
An Hòa, Hương Sơ, Thuận Hòa, Hương Long, 

Kim Long 

Ngày 09/01/2023 

Ngày 16/01/2023 

Nhóm 4 
Đông Ba, Gia Hội, Hương Vinh, Phú Thanh, 

Hương Thọ 

Ngày 10/01/2023 

Ngày 17/01/2023 

Nhóm 5 
Phú Hậu, Thuận Lộc, Tây Lộc, Hải Dương, 

Hương Phong 
Ngày 11/01/2023 

Ngày 18/01/2023 

Nhóm 6 
Vĩnh Ninh, Phú Nhuận, Phú Dương, Phú Mậu, 

Thủy Vân 
Ngày 12/01/2023 

Ngày 19/01/2023 

Nhóm 7 
Phước Vĩnh, Thủy Xuân, Trường An, Thủy 

Biều, Phường Đúc 
Ngày 13/01/2023 

Ngày 20/01/2023 

Ngoài thời gian tham gia phối hợp thực hiện theo kế hoạch của thành phố, 

UBND các phường xã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo TTĐT để triển 

khai thực hiện tại địa bàn phường xã trong thời gian trên.   

3. Thời gian triển khai, địa điểm tập trung 

- Thời gian: Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 21/01/2023 (21 ngày) 

  (nhằm ngày 12/12 Âm lịch đến 30/12 Âm lịch) 

+ Buổi sáng: Từ 7h00’ đến 11h00’ 

+ Buổi tối: 15h00’– 19h30’(Từ ngày 11/01/2023 đến 21/01/2023 

thời gian thực hiện từ 17h30 đến 21h30) 

- Địa điểm tập trung: 28 Nguyễn Khuyến, phường Phú Nhuận, TP Huế. 



 

* Lưu ý:  

- Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023 và ngày 21/01/2023 (30/12 

Âm lịch), Bộ phận Trật tự đô thị của Đội chủ động công tác kiểm tra, xử lý theo 

nhiệm vụ được giao. 

- Tùy vào tình hình thực tế, lãnh đạo Đội QLĐT có thể điều chỉnh thời 

gian làm việc phù hợp với tình hình để giải quyết công việc đạt hiệu quả cao. 

4. Phương tiện 

- Xe ô tô tải của Đội Quản lý đô thị. 

- Xe ô tải của UBND các phường xã. 

- Xe Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an thành phố. 

- Máy quay phim, chụp ảnh của Đội Quản lý đô thị thành phố.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các bộ phận liên quan thuộc Đội Quản lý đô thị, UBND 36 phường xã, 

Tổ QLĐT phường xã và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được 

giao phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh cần điều chỉnh hoặc có 

vướng mắc, đề nghị tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Đội Quản lý đô thị xem xét giải 

quyết. 

Trên đây là Kế hoạch V/v tăng cường công tác đảm bảo TTĐT, ATGT dịp 

tết Dương lịch 2023 và tết Nguyên đán Quý Mão, Đội Quản lý đô thị kính báo 

cáo UBND Thành phố được rõ./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố Huế (để báo cáo); 

- Đ/c Trần Song PCT; 

- Phòng Quản lý đô thị  

- BCH Công an Thành phố; 

- CSGT-TT Công an thành phố (phối hợp thực hiện); 

- UBND 36 phường, xã (phối hợp thực hiện); 

- Lưu VP. 

ĐỘI  TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Quang Lân 
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