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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục tháo dỡ, di dời tài sản vật kiến trúc, mái che, mái vẩy, mái 

hiên trên vỉa hè, các trục đường trung tâm thị trấn Pác Miầu  

huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 

          

Thực hiện Kế hoạch số 1385/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 

UBND huyện Bảo Lâm về việc tổ chức đợt cao điểm giải phóng lòng lề đường 

khu đô thị tại thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Trong những 

ngày qua đã được ủy ban nhân dân thị trấn Pác Miầu, tổ liên ngành do UBND 

huyện thành lập, ban công tác mặt trận 4 khu trung tâm và nhân dân trong khu 

vực trung tâm thị trấn Pác Miầu, nghiêm túc triển khai thực hiện, cơ bản được đa 

số nhân dân đồng tình ủng hộ. Kết quả vỉa hè hai bên đường Quốc lộ 34 đoạn 

qua thị trấn Pác Miầu từ cổng chào khu 4 đến cổng chào khu 2 đã được thông 

thoáng hơn, các hộ kinh doanh hai bên đường đã xắp xếp lại hàng hóa, bán hàng 

trong nhà, nhiều tổ chức, cá nhân đã chấp hành tháo dỡ các mái đua quá quy 

định, lòng đường được thông thoáng thuận lợi cho người và phương tiện lưu 

thông, giao dịch giữa ngươi mua và người bán thuận lợi hơn.  

Tuy nhiên qua theo dõi vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành hoặc 

chấp hành một cách đối phó, khi không có cán bộ kiểm tra, nhắc nhở lại tiếp tục 

bày hàng ra vỉa hè, nhiều gia đình chưa tháo hoặc chưa kịp tháo các mái đua quá 

quy định, bậc lên xuống, đường xe lên nhà … lấn chiếm vỉa hè, bộ mặt đường 

phố chưa được cải thiện, thiếu sự công bằng giữa các hộ chấp hành và các hộ 

chưa chấp hành, tạo dư luận sấu trong nhân dân.  

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch, tạo đường thông, hè 

thoáng, có vỉa hè cho người đi bộ, đường thoáng cho người và phương tiện lưu 

thông an toàn, tạo bộ mặt đô thị văn minh. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm yêu 

cầu tiếp tục thực hiện tốt mội số nội dung sau: 

1. Các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tháo dỡ, di dời tài sản vật kiến 

trúc, mái che, mái vẩy, mái hiên, bậc lên xuống, đường xe lên xuống trên vỉa hè, 

tiếp tục chấp hành tháo dỡ hoàn thành trước ngày 10/10/2021. Thống nhất một 

số nội dung cụ thể trong việc tháo dỡ: 

+ Mặt bằng vỉa hè đảm bảo được tháo dỡ bằng phẳng các vật cố định 

trong phạm vi chiều rộng vỉa hè 3 m tính từ mép con vỉa hè (đối với các vị trí 

trong quá trình thi công vỉa hè chưa đủ 3 m do chưa giải phóng được mặt bằng 

thì tháo dỡ theo thực tế giải phóng mặt bằng). 

+ Các biển hiệu, biển quảng cáo được lắp đặt tại các vị trí đúng theo quy 

định. 
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+ Trong khoảng không từ cao độ 3,5 m (so với mặt vỉa hè) các bộ phận cố 

định của nhà (ô văng, sê nô, ban công, mái đua... nhưng không áp dung đối với 

mái đón, mái hè) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện sau: 

Phần vỉa hè trước cửa đảm bảo đủ 3 m, phần đua ra được phép 1,2 m (một phẩy 

hai mét) tính từ mép tường nhà (áp dung với mặt tiền QL 34), đua ra 0,9 m (chín 

mươi xăng ti mét) tính từ mép tường nhà (áp dụng với mặt tiền đường khu tái 

định cư chợ nông sản). Thoả mãn chiều cao 3,5 mét tính từ mặt bằng vỉa hè lên 

đến điểm thấp nhất mái đua. Phần trên mái đua chỉ được làm ban công, không 

được che chẵn tạo thành lô-gia hay buồng. (áp dụng theo quy chuẩn xây dựng 

Việt Nam “QCXDVN 01:2008/BXD”). Các bộ phận đua ra không thỏa mãn các 

điều kiện trên điều phải tháo bỏ.   

2. Tổ liên ngành do UBND huyện thành lập, các ban ngành đoàn thể thị 

trấn, ban công tác mặt trận các khu tiếp tục tuyên truyền, vận động, nhắc nhở 

các tổ chức cá nhân chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đảm bảo, tiếp tục thực 

hiện triệt để đảm bảo công bằng và mỹ quan đô thị. 

3. Các tổ chức, gia đình, cá nhân có thành viên là cán bộ, công chức, 

Đảng viên, nghiên chỉnh chấp hành thực hiện trước, để người dân thực hiện 

theo. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn rà soát, 

tuyên truyền nhắc nhở cán bộ hoặc gia đình cán bộ thuộc phạm vi mình quản lý 

nếu chưa chấp hành thực hiện thì tổ chức thực hiện ngay việc tháo dỡ. 

4. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm không tự giác thực hiện sẽ bị 

cưỡng chế tháo dỡ, tịch thu tang vật xử lý hành chính theo quy định. Mọi chi phí 

tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ do tổ chức cá nhân vi phạm chịu trách nhiệm. 

Đây là nhiệm vụ chung đảm bảo an ninh trật tự xã hội, diện mạo của toàn 

huyện, UBND huyện Bảo Lâm yêu cầu các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa 

bàn huyện, các ban ngành thị trấn Pác Miầu cùng toàn thể nhân dân nghiêm túc 

thực hiện tốt nội dung thông báo này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- TT UBND huyện; 

- Các cơ quan ban ngành trên địa bàn; 

- Phòng KT&HT; 

- UBND các xã, Thị trấn; 

- Trưởng 4 khu thị trấn; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

Mã Gia Hãnh 

 


		2021-10-07T14:30:20+0700


		2021-10-07T14:34:22+0700


		2021-10-07T14:34:22+0700


		2021-10-07T14:34:22+0700




