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e) Công an thành phố chủ ñộng phối hợp với các ngành liên quan và ñịa
phương ñẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các
hành vi vi phạm luật giao thông theo quy ñịnh của pháp luật.
f) Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng liên
quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tuyến ñường trên ñịa bàn thành phố,
nhất là các tuyến ñường trọng ñiểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm do lấn
chiếm vỉa hè, lòng ñường làm nơi buôn bán, ñồng thời lắp ñặt các biển cấm tụ tập
hình thành chợ tự phát tại các khu vực gây ảnh hưởng giao thông.
g) Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố về kinh phí cho
các quận triển khai thực hiện công tác giải tỏa chợ tự phát theo ñề nghị của UBND
các quận và ñề xuất của Sở Công Thương.
h) Các Sở, Ban, ngành có nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện công tác giải
tỏa triệt ñể các chợ tự phát trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng theo chỉ ñạo của UBND
thành phố; không ñể tình trạng chợ tự phát tái diễn sau khi giải tỏa.
i) Báo ðà Nẵng, Báo Công an, ðài Phát thanh - Truyền hình ðà Nẵng (DRT)
phối hợp với cơ quan chức năng có nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến
chủ trương của UBND thành phố về giải tỏa chợ tự phát ñến với tất cả mọi người dân
thành phố biết ñể thực hiện.
j) ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Hội, ðoàn thể thành phố phối hợp
tuyên truyền, vận ñộng các hộ dân cư ñang sinh sống ở khu vực, ñịa phương mình
không tụ tập mua bán ở chợ tự phát và thực hiện nghiêm túc chủ trương của UBND
thành phố về giải tỏa chợ tự phát; vận ñộng cán bộ, nhân dân không tham gia vào
mua hàng hóa tại các chợ tự phát, nhằm góp phần xây dựng thành phố ngày càng
phát triển theo hướng văn minh ñô thị.
Trên ñây là Kế hoạch Triển khai giải tỏa chợ tự phát trên phạm vi nội thị thành
phố ðà Nẵng. Các ngành, Hội, ðoàn thể và ñịa phương căn cứ trách nhiệm ñược
phân công triển khai thực hiện./.
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