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THÔNG BÁO
Về việc tháo dỡ, di dời lều quán, ki-ốt, container,… xây dựng trái phép
trên vỉa hè, lề đường, lòng đường, đất các dự án… liên quan đến hoạt động
quảng cáo kinh doanh bất động sản trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Hiện nay, trên địa bàn thị xã Điện Bàn, các tổ chức, cá nhân xây dựng lều quán,
ki-ốt, container… trái phép trên vỉa hè, lề đường, lòng đường, đất các dự án… liên
quan đến hoạt động quảng cáo, kinh doanh bất động sản. Để chấn chỉnh kỷ cương,
trật tự đô thị trên địa bàn, UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu:
1/ Các tổ chức, cá nhân xây dựng lều quán, ki-ốt, container… trái phép trên vỉa
hè, lề đường, lòng đường, đất các dự án… liên quan đến hoạt động kinh doanh bất
động sản trên địa bàn thị xã Điện Bàn phải khẩn trương tự tháo dỡ toàn bộ công trình
vi phạm, trả nguyên hiện trạng ban đầu trước ngày 12/4/2019.
Quá thời hạn nêu trên mà tổ chức, cá nhân vi phạm cố tình chây ỳ, không chấp
hành thì cơ quan chức năng của nhà nước sẽ tiến hành xử lý hành chính và tháo dỡ
công trình vi phạm theo đúng quy định. Mọi thiệt hại về vật chất, tổ chức và cá nhân
vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm.
2/ Giao trách nhiệm UBND các xã, phường theo dõi việc chấp hành của các tổ
chức, cá nhân vi phạm trên địa bàn quản lý. Sau thời hạn 12/4/2019, các tổ chức, cá
nhân vi phạm không tự nguyện tháo dỡ, giao trách nhiệm địa phương chủ trì, phối
hợp Đội kiểm tra quy tắc đô thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lực
lượng, ra quân tháo dỡ các công trình vi phạm theo quy định.
3/ Trung tâm VHTT&TTTH thị xã Điện Bàn có trách nhiệm đưa tin nội dung
thông báo này trong thời gian kể từ ngày 03/4/2019 đến 12/4/2019 trên Đài phát
thanh thị xã để mọi tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện.
Đề nghị các ngành, tổ chức, các nhân và địa phương liên quan nghiêm túc thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Xây dựng (b/c);
- Thường trực Thị uỷ (b/c);
- CT, PCT UBND thị xã;
- Măt trận, Hội, Đoàn thể TX;
- Công an, CQQS thị xã, TT VHTT&TTTH;
- Các ngành: QLĐT, TN-MT, Đội KTQTĐT;
- UBND các xã, phường;
- CĐT DA nhà ở TM trên địa bàn thị xã;
- C, PVP;
- Lưu VT.
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