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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Đề án “Quản lý trật tự vỉa hè trên địa bàn quận Hải Châu” 

giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn phường Thuận Phước 

 

 Thực hiện Thông báo số 64/TB-VP ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Văn 

phòng HĐND và UBND quận Hải Châu về kết luận của đồng chí Nguyễn Minh 

Huy, Phó Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban công tác trật tự đô thị quý I, 

II năm 2020, UBND phường Thuận Phước báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Quản 

lý trật tự vỉa hè trên địa bàn quận Hải Châu” giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn 

phường Thuận Phước như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Hàng năm, UBND phường ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, ra 

quân lập lại trật tự vỉa hè, trật tự đô thị, sắp xếp các hộ kinh doanh buôn bán không 

có mặt bằng cố định trên vỉa hè các tuyến đường trọng điểm của phường và chống 

tình trạng phát sinh sau xử lý. Tổ chức lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý triệt để 

tình trạng kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an 

toàn giao thông; đảm bảo sử dụng tạm thời vỉa hè đúng mục đích và lối đi dành 

cho người đi bộ trên tuyến đường Đống Đa và 3 tháng 2. 

Thường xuyên phối hợp với UBMTTQVN và các hội đoàn thể phường trọng 

việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân 

nghiêm túc chấp hành đúng quy định về đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao 

thông trên địa bàn phường. 

Chỉ đạo Tổ QTĐT phường thường xuyên phối hợp với Công an phường xử 

lý nghiêm các trường hợp xe máy đậu đỗ không đúng nơi quy định, phương tiện 

thô sơ như xe đẩy, xe ba gác, xe máy làm quầy hàng lưu động gây mất trật tự an 

toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Phối hợp Đội KTQTĐT quận hỗ trợ lực lượng 

tham gia phối hợp cùng với địa phương triển khai ra quân. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Đề án, năm 2017, UBND phường thực 

hiện sắp xếp 07 hộ kinh doanh buôn bán trên vỉa hè thuộc tuyến đường 3 tháng 2. 

Cụ thể như sau: 

STT 
Tên hộ 

kinh doanh 

Địa chỉ 

thường trú 

Địa chỉ 

kinh doanh 

Ngành 

nghề 
 Xử lý 

1 Thanh Vân Tổ 27 02 đường 3/2 Bán cà phê Bố trí vào lô 

đất trống 02 



đường 3/2 

2 
Nguyễn Thanh 

Duy 
Tổ 27 50 đường 3/2 Bán cà phê 

Bố trí vào 

kiệt 46 đường 

3/2 

3 Trần Văn Sơn 
K46/2 

đường 3/2 
64 đường 3/2 

Bán mỳ 

quảng 

Bố trí vào lô 

64 đường 3/2 

4 
Trần Thị Tố 

Trâm 

K56/1 

đường 3/2 
64 đường 3/2 

Bán bánh 

mỳ 

Bố trí vào 

kiệt 38 đường 

3/2 

5 
Trần Thị Hoài 

Thu 

K1/3 Châu 

Văn Liêm 
29 đường 3/2 

Bán bánh 

mỳ 

Bố trí vào lô 

đất trống 

đường Châu 

Văn Liêm 

6 Phan Thị Bé Tổ 25A 29 đường 3/2 
Bán mỳ 

quảng 

Bố trí vào lô 

đất trống 

đường Châu 

Văn Liêm 

7 
Lê Thị Thu 

Thủy 
Tổ 26 05 đường 3/2 Bán cháo 

Bố trí vào lô 

đất trống 

đường Châu 

Văn Liêm 

2. Căn cứ Phụ lục 3 (Phương án sắp xếp các hộ kinh doanh không có mặt 

bằng cố định có hộ khẩu thường trú tại quận Hải Châu) của Đề án, năm 2018, 

UBND phường thực hiện sắp xếp 10 hộ kinh doanh không có mặt bằng cố định 

trên tuyến đường Đống Đa. Cụ thể như sau: 

STT 
Tên hộ kinh 

doanh 

Địa chỉ 

thường trú 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Ngành 

nghề 
 Xử lý 

1 Đặng Thị Nhứt Tổ 17A 20 Đống Đa Bán Cà phê Nghỉ 

2 
Pham Thị 

Quang 

K98/5 Mai 

Lão Bạng 
30 Đống Đa 

Tủ Thuốc 

Lá 
Nghỉ 

3 Nguyễn Thị Xí 
K54/5 

Đống Đa 
58 Đống Đa 

Bán bánh 

canh 

Bố trí vào 

K54 Đống Đa 

4 
Nguyễn Thùy 

Nhẫn 
Tổ 8  K86 Đống Đa 

Bán nước 

mía 
Nghỉ 

5 Mai Thị Tú 
K90/25 

Đống Đa 
100 Đống Đa Bán xôi Bố trí vào 

nhà 100 Đống 



Đa 

6 
Trương Thị 

Nhàn 

Tạm Trú 

K162 Đống 

Đa 

160 Đống Đa 
Bán Trứng 

Lộn 
Nghỉ 

7 
Huỳnh Thị 

Thành 

K162/10 

Đống Đa 
162 Đống Đa 

Bán bánh 

bèo 

Bố trí vào 

K162 Đống 

Đa 

8 
Trương Thị 

Kim Hà 

K206/12C 

Đống Đa 
174 Đống Đa 

Bán bánh 

mỳ 

Bố trí vào 

nhà 174 Đống 

Đa 

9 
Lưu Phước 

Thanh 

K218/16 

Đống Đa 
226 Đống Đa Bán bún Nghỉ 

10 Võ Thị Tám 
P.Thanh 

Bình 
254 Đống Đa 

Bán Sinh 

Tố 
Nghỉ 

3. Năm 2019, tiến hành khảo sát, thống kê kinh doanh buôn bán thức ăn 

đường phố không có mặt bằng cố định trên vỉa hè, tổ chức tập huấn và cấp Bảng 

cam kết 183/183 cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm để quản lý đối với các trường 

hợp kinh doanh buôn bán thức ăn đường phố không có mặt bằng cố định trên vỉa 

hè. 

Tổ chức kiểm tra không để phát sinh các hộ kinh doanh buôn bán không có 

mặt bằng trên tuyến đường 3 tháng 2, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh 

môi trường, trật tự vỉa hè. Qua kiểm tra, các hộ sắp xếp gọn gàng đúng trong vạch, 

có giỏ đựng rác, đảm bảo vệ sinh môi trường và vỉa hè. 

4. Năm 2020, thực hiện rà soát, kiểm tra, vận động các hộ kinh doanh tháo 

gỡ, thay mới các bạt quay, bạt che đã cũ gây mất mỹ quan đô thị trên địa bàn 

phường. Cụ thể: Hộ kinh doanh tại 20 Đống Đa, 30 Đống Đa, 162 Đống Đa, 208 

Đống Đa. 

 Tổ chức kiểm tra, vận động các hộ kinh doanh thay toàn bộ muỗng, vá có rãnh 

trên toàn địa bàn phường. Qua kiểm tra 69 cơ sở, thu hồi 678 cái. 

Phối hợp Công an phường ra quân kiểm tra các tuyến đường Như Nguyệt, 3 

tháng 2, Mai Am, Ngô Chi Lan, Nguyễn Hữu Cảnh, Cao Xuân Dục, Đống Đa, 

Nguyễn Đức Cảnh và đã xử lý 24 trường hợp đề nghị tháo dỡ, di dời các vật dụng, 

lều bạt nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Qua công tác triển khai thực hiện Đề án “Quản lý trật tự vỉa hè trên địa bàn 

quận Hải Châu” giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn phường, UBND phường đã 

thực hiện được lộ trình quản lý trật tự vỉa hè trên địa bàn phường, đạt được mục 

tiêu đã đề ra: 



1. Đảm bảo 100% được vỉa hè trên địa bàn phường được quản lý và dành 

làm lối đi cho người đi bộ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi 

trường và mỹ quan đô thị. 

 2. 100% các hộ sử dụng vỉa hè từ 3m trở lên được cấp phép vỉa hè ngoài 

mục đích giao thông theo Quyết định 55. 

 3.  Không đặt, để bảng hiệu trên vỉa hè. 

 4. Các hộ gia đình tự quản phần vỉa hè trước mặt nhà mình. 

Vậy, UBND phường Thuận Phước báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Quản 

lý trật tự vỉa hè trên địa bàn quận Hải Châu” giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn 

phường Thuận Phước gửi Phòng Quản lý đô thị quận Hải Châu tổng hợp./. 

  

Nơi nhận:         KT. CHỦ TỊCH 

- Phòng QLĐT quận Hải Châu (báo cáo);    PHÓ CHỦ TỊCH  

- Lưu: VT, ĐCXD. 

 

 

 

 

 

                 Lê Thị Hà 
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