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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị trước, trong
và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Thành phố
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ về
hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của
Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ và đường sắt;
Căn cứ Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây
dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản
xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh
doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;
Theo đề nghị của Phòng Quản lý Đô thị tại Công văn số 2976/QLĐT-ATGT
ngày 31 tháng 12 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị trước, trong
và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Thành phố, gồm các thành
viên sau:
1. Tổ Trưởng: Ông Nguyễn Việt Bằng, Trưởng phòng Quản lý Đô thị.
2. Tổ Phó :
- Ông Lê Viết Phương, Phó Trưởng Công an Thành phố.
- Ông Lê Văn Phiệt, Đội Trưởng Đội Quản lý Đô thị Thành phố.
4. Các thành viên:
- Bà Nguyễn Thị Hoa Nam, Đội Phó Đội tổng hợp – Công an Thành phố.
- Ông Nguyễn Văn Trung, Chuyên viên phòng Quản lý Đô thị.
- Ông Lương Viết Tấn, Chuyên viên Đội Quản lý Đô thị.
- Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin.
Điều 2. Tổ kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị trước, trong và sau tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Thành phố có nhiệm vụ:
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- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tình hình trật tự đô thị trên
địa bàn Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các ngày lễ hội
vui xuân đón Tết.
- Thay mặt UBND Thành phố kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị trên
địa bàn Thành phố (theo kế hoạch, thường xuyên hoặc đột xuất); kịp thời phát
hiện, yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, các đơn vị có liên quan xử lý kịp
thời các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị.
- Tham mưu, đề xuất UBND Thành phố về hình thức kỷ luật hoặc khen
thưởng đối với Chủ tịch, Trưởng Công an 27 phường, người đứng đầu các đơn
vị có liên quan trong công tác đảm bảo trật tự đô thị tại địa bàn quản lý.
- Kiểm tra công tác tổ chức, triển khai thực hiện của UBND các phường,
Đội quản lý Đô thị Thành phố đối với các nội dung, công việc do UBND Tỉnh,
UBND Thành phố chỉ đạo liên quan đến công tác đảm bảo trật tự đô thị.
- Quá trình triển khai thực hiện, Tổ kiểm tra có thể mời các đơn vị thuộc
Thành phố cùng tham gia phối hợp.
- Kinh phí hoạt động của Tổ kiểm tra được bố trí từ ngân sách theo quy
định hiện hành.
Điều 3. Trách nhiệm của các thành viên:
- Ông Nguyễn Việt Bằng, Trưởng phòng Quản lý Đô thị: Chịu trách nhiệm
điều hành, chỉ đạo chung mọi hoạt động của Tổ kiểm tra.
- Ông Lê Viết Phương, Phó Trưởng Công an Thành phố: Chịu trách nhiệm
kiểm tra địa bàn các phường phía Bắc Sông Hương.
- Ông Lê Văn Phiệt, Đội Trưởng Đội Quản lý Đô thị Thành phố: Chịu
trách nhiệm kiểm tra địa bàn các phường phía Nam Sông Hương.
- Tổ kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị trước, trong và sau tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Công an
Thành phố, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TVTU, TT HĐND TP;
- Đ/c CT và các đ/c PCT UBND TP;
- Các Phòng: TCKH, TN&MT, KT.
- UBND 27 phường thuộc TP;
- CVP, PCVP phụ trách; (gửi trên HTQLVB)
- VT, CVĐC,T.10.

CHỦ TỊCH
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