
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Kon Rẫy, ngày      tháng       năm 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra xử lý vi phạm hành 

lang an toàn đường bộ, trật tự xây dựng, biển quảng cáo, rao vặt không 

đúng quy định tại các địa phương trên địa bàn huyện 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ các Luật: Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Quảng cáo 

năm 2012; Luật Đất đai năm 2013; Luật Quy hoạch năm 2017; Luật Xây dựng 

năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 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 14/11/2012 của Chính phủ 

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

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 27/TTr-PNV ngày 

01/3/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ, 

trật tự xây dựng, biển quảng cáo, rao vặt không đúng quy định tại các địa 

phương trên địa bàn huyện (gọi tắt là Tổ công tác), gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Tổ trưởng: Ông Lê Quang Chính, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

2. Tổ phó:  

- Ông Lê Hữu Phước, Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

- Ông Phạm Viết Thạch, Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin huyện. 

3. Các Thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Phòng Văn hoá - Thông tin huyện; 

Phòng Tư pháp huyện; Công an huyện; Chi cục Thuế khu vực số 1; Trung tâm 
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Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn.  

- Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phụ trách lĩnh vực trật tự 

xây dựng và hành lang an toàn đường bộ làm Thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác. 

- Tham mưu đề xuất UBND huyện các giải pháp hữu hiệu, đồng thời 

hướng dẫn chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ; trật tự xây dựng; biển quảng cáo, 

rao vặt không đúng quy định trên địa bàn huyện. 

- Theo dõi các quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến 

nhiệm vụ được phân công do Chủ tịch UBND huyện ban hành; phối hợp với cơ 

quan quản lý nhà nước có liên quan, tham mưu UBND huyện văn bản trình cấp 

có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền địa phương quyết 

định theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp 

vụ cho cán bộ, công chức được phân công phụ trách quản lý ở xã, thị trấn nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng; hành lang an toàn đường 

bộ; biển quảng cáo, rao vặt trên địa bàn huyện. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thành lập Hội đồng cưỡng chế và tổ 

chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm (nếu có).  

- Chịu trách nhiệm trong việc đôn đốc UBND các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch, giải pháp để phát huy vai trò của các lực lượng tại địa phương cùng tham 

gia phát hiện và xử lý các công trình xây dựng không phép, sai phép, vi phạm 

hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn. Khi phát hiện hoặc có thông tin về công 

trình vi phạm thì kịp thời hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xử lý theo thẩm 

quyền hoặc lập hồ sơ chuyển về cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện để tham 

mưu trình UBND huyện xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền cấp huyện. 

- Tổ trưởng Tổ công tác phải thường xuyên báo cáo với UBND huyện, 

Chủ tịch UBND huyện (hoặc Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực) về 

kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND huyện, 

Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

- Tổ trưởng, Tổ phó được sử dụng con dấu của đơn vị nơi công tác khi ký 

các văn bản liên quan đến nhiệm vụ được giao; 

- Các Thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm 

vụ cụ thể do Tổ trưởng phân công; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cử cán bộ, 

công chức tham gia bảo đảm thành phần theo quy định; 
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- Căn cứ Quyết định này Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thành lập Tổ 

công tác cấp cơ sở để triển khai nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội 

vụ huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (t/h);     
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, PNV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Võ Văn Lương 
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