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PHƯỜNG CỔ THÀNH

Số      /QĐ - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Cổ Thành, ngày      tháng     năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn tổ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa 

bàn phường Cổ Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND thành 

phố Chí Linh về kế hoạch triển khai giải tỏa vi phạm, lấn chiếm đất hành lang 
ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội bộ trên địa bàn thành phố Chí 
Linh năm 2022;

Xét đề nghị của công chức địa chính xây dựng phường Cổ Thành,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập tổ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên 

địa bàn toàn phường Cổ Thành gồm có các ông bà có tên sau.

1. Ông: Hoàng Sinh Khôi - Phó chủ tịch UBND - Tổ trưởng

2. ¤ng: Trần Trung Dũng - Trëng c«ng an phêng - Tổ phó

3. Bà: Nguyễn Thị Nguyệt - C«ng chức §Þa chÝnh- X©y dùng - Tổ phó

4. Bà: Nguyễn Thị Tuyết - Cán bộ tư pháp - Thành viên

5. ¤ng: Trần Văn Dũng - C¸n bé V¨n ho¸ - Thành viên

6. Bµ: Trần Thị Phượng - C«ng chøc KÕ to¸n ng©n s¸ch - Thành viên

7.Bà: Nguyễn Thị Thanh Bình - Thanh tra nhân dân - Thành viên

8. Bà: Phương Thị Thư - Trưởng Đài truyền thanh - Thành viên

9. Các ông bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư - Thành viên

 Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm 

vụ cho các thành viên, điều động lực lương tổ chức thực hiện việc giải tỏa hành 

lang an toàn giao thông trên toàn phường.

Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân phường ra các quyết định xử lý vi phạm 

hành chính đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.



Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Công chức văn phòng HĐND – UBND, các ông bà có tên tại điều 1 căn 

cứ quyết định thi hành./

Nơi nhận:
- BTVĐU; ( Báo cáo)
- Như điều 3; (Thực hiện)
- Lưu: VP.

                           CHỦ TỊCH  

                             Nguyễn Văn Mạnh
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