T u nm 2020 n nay, qun Liên Chiu ã trin khai nhiu phng án ng b, quyt lit nhm góp phn thc
hin tt công tác qun lý trt t ô th trên a bàn.
Thi gian qua, qun Liên Chiu tp trung tng cng công tác qun lí, ban hành nhiu vn bn, k hoch c
th hóa Ch th 21-CT/TU, c bit là trong công tác qun lý quy hoch t ai; x lý nhà, công trình xây
dng trái phép; các trng hp vi phm trt t ô th trên a bàn qun. ng thi, y mnh công tác tuyên
truyn thông qua hình thc trc tip, pano, áp phích và tuyên truyn qua h thng loa phát thanh ca
xe chuyên dng cho bà con nhân dân. Nh ó, các hot ng dn i vào n np.
Theo s liu thng kê, trong 8 tháng u nm 2020, song hành vi vic vn ng ngi dân, Qun ã ban
hành 37 Quyt nh cng ch thu hi t thuc các d án: Trm X lý nc thi KCN Liên Chiu, KDL Sinh thái
Nam Ô, Khu KTX Sinh viên Phía Tây à Nng. Bên cnh ó, ban hành 418 quyt nh giao t vi din
tích 37.495,12 m2; 61 quyt nh phê duyt giá tr bi thng, h tr thit hi các d án gii ta trên a bàn
qun. ng thi, gii quyt 35 h s chuyn mc ích s dng t vi din tích 2.694,4 m2.

Buc tháo d nhà tm xây dng trái phép

UBND qun cng phát huy tt vai trò ca t liên ngành tng cng công tác kim tra trt t xây dng. 8
tháng u nm 2020, các lc lng ã ra quân nhc nh 1.189 lt; x lí 131 trng hp vi phm. Qua ó, buc
tháo d 124 trng hp vi phm xây dng, ci ni, sa cha nhà trái phép. i vi s công trình xây dng nhà
không phép, sai phép, các ngành chuyên môn ã lp h s th tc và tham mu cho UBND qun ban
hành 5 quyt nh và x pht vi phm hành chính vi tng s tin trên 100 triu ng.

Lc lng chc nng x lí các trng hp ci ni sai qui nh

Trong công tác m bo trt t ô th, i Kim tra Quy tc ô th qun phi hp vi UBND 5 phng thng xuyên
ra quân m bo trt t ô th trên a bàn. Qua ó, kim tra, nhc nh v trt t ô th hn 1.820 lt; x lý, thu gi
954 bng hiu; 206 pano, áp phích, bng rôn; 163 dù bt; 50 xe máy không úng ni qui nh. nhc
nh 1.100 lt. Bên cnh ó, x pht hành chính 171 trng hp vi phm v trt t ô th, np vào ngân sách
nhà nc gn 68 triu ng.
V công tác bo m an toàn lao ng và v sinh môi trng, UBND qun Liên Chiu ã ch o các ngành,
UBND các phng thng xuyên tuyên truyn, kim tra, chn chnh hot ng thi công ti các công trình
không che chn gây mt v sinh môi trng, m quan ô th. i Kim tra qua tc ô th cng phi hp vi
UBND các phng thng xuyên tun tra, mt phc ngn chn tình trng t, giá h, xà bn ba bãi trên a
bàn.
i vi công tác trt t ti các ch, qua nhiu nm tng cng công tác chn chnh, x lý, n nay, các ch u thc
hin tt "ch vn minh thng mi"; xây dng không gian cho nhng ngi bán hàng rong vào kinh
doanh h không buôn bán ngoài ng, va hè. Hin nay, a s mi ngi dân u chp hành tt các quy nh

nh: treo bng hiu lên hoc áp sát vào tng, chp hành tt ch trng ng ký s dng va hè ngoài mc ích
giao thông…
Thi gian ti, Liên Chiu tip tc tng cng công tác thanh tra, qun lí, x pht nhm m bo trt t ô th trên
a bàn.

Kim Hiu.

