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THÔNG BÁO
Về việc xử lý vi phạm, giải tỏa hành lang vỉa hè đường 394 thuộc thôn 

Gạch (khu 18 cũ) phục vụ chỉnh trang đô thị đặt tên Đường, Phố, gắn Số nhà

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Cẩm Giàng về việc chỉnh trang đô thị, cải 
tạo hệ thống vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng và triển khai đặt biển, tên Đường, tên 
Phố, số nhà trên địa bàn thị trấn Lai Cách  theo quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 
04/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương;

Để đảm bảo cho công tác trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, gắn tên 
đường phố, số nhà trên địa bàn thị trấn Lai Cách. Ngày 14/6/2022, UBND thị trấn 
đã ra thông báo đối với các hộ dân sinh sống kinh doanh ven trục đường 394 thuộc 
thôn Gạch (khu 18 cũ) về việc Tựu tháo dỡ, thu dọn toàn bộ biển quảng cáo, mái 
đua, mái vẩy ra vỉa hè và hành lang an toàn giao thông xong trước ngày 18/6/2022. 

Đến ngày 21/6/2022 UBND tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với 
các ngành đoàn thể, cấp uỷ, trưởng thôn Gạch tuyên truyền nhắc nhở các hộ chưa tự 
tháo rỡ mái đua mái vẩy vi phạm. Đến nay đa số các hộ dân đã nghiêm túc chấp 
hành, UBND biểu dương tinh thần trách nhiệm của các hộ gia đình đã chấp hành. 
Song hiện nay việc bầy bán hàng hoá lấn chiếm vỉa hè vẫn tràn lan, còn một số hộ 
gia đình cố tình không thực hiện việc tự giải toả.

Vậy UBND thị trấn Lai Cách Thông báo để nhân dân sinh sống kinh doanh 
ven trục đường 394 được biết, đồng thời yêu cầu các hộ chấp hành nghiêm việc tự 
tháo dỡ, thu dọn mái che, mái vẩy, biển quảng cáo trả lại hành lang vỉa hè, không 
bầy bán hàng trên vỉa hè; nếu các hộ cố tình vi phạm UBND thị trấn tổ chức lực 
lượng giải toả tháo dỡ, thu giữ vật liệu, hàng hoá vi phạm thì gia đình đó phải chịu 
trách nhiệm.

Nơi nhận:
- Công an thị trấn;(để thực hiện)
- Cấp uỷ chi bộ thôn Gạch;
- Các hộ dân liên quan; (để thực hiện)
- Đài truyền thanh TT; (để thông báo)
- Lưu VP- ĐC.
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