
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 
QUẬN 8 

BAN THƯỜNG TRỰC 

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

 
Số: 56/KH-UBMT-BTT Quận 8, ngày 26 tháng 9 năm 2012 

KẾ HOẠCH  
Phúc tra các điểm ùn tắc giao thông,  

lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn 16 phường  
năm 2012. 

 

 - Thực hiện chủ đề năm 2012 “Năm An toàn giao thông” do Trung ương  và 
Thành phố phát động; 

- Căn cứ Chương trình phối hợp thống nhất hành động số 03/CTr – UBMT 
ngày 23/02/2012 về thực hiện “Năm An toàn giao thông – 2012” của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Thực hiện kế hoạch số 25/KH-UBMT-BTT ngày 01/3/2012 của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh về việc Thực hiện chương trình phối 
hợp thống nhất hành động “Năm an toàn giao thông – 2012”; 

- Thực hiện Thông tri số 18-TT/QU ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Quận ủy 
Quận 8 về việc lãnh đạo thực hiện “Năm an toàn giao thông – 2012”; 

- Trên cơ sở khảo sát của Thường trực Ủy ban MTTQ 16 phường về việc 
chuyển hóa các điểm ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn 16 
phường. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8 xây dựng kế hoạch 
phúc tra các điểm ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn Quận 
như sau: 

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
1. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành 

động số 03/CTr – UBMT ngày 23/02/2012 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành 
phố Hồ Chí Minh phát động phong trào “3 không – 3 có” sâu rộng đến tất cả cán bộ 
công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, động viên mọi người tích cực tham 
gia thực hiện để thiết thực hưởng ứng “Năm An toàn giao thông – 2012”. 

2. Tiếp tục nâng cao nhận thức, hành vi và trách nhiệm của các tầng lớp nhân 
dân trong tham gia giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, ứng xử lịch 
sự trong giao tiếp nơi công cộng và khi tham gia giao thông, nhất là phải xem việc 
giảm thiểu ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông là trách nhiệm và lương tâm của 
mỗi người và của toàn xã hội. 

3. Góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện chỉ tiêu kéo giảm 10% số vụ tai 
nạn giao thông, số người bị thương, số người chết và giảm 10% số vụ ùn tắc giao 
thông kéo dài trên 30 phút (so với cùng kỳ năm 2011) trên địa bàn. Tiếp tục xây 
dựng ngày càng nhiều “Khu dân cư văn minh – sạch đẹp – an toàn”,  nhiều tuyến 
đường văn minh – kiểu mẫu. 

4. Phúc tra nhằm có cơ sở xem xét việc công nhận danh hiệu phường văn 
minh đô thị, Khu phố tiên tiến năm 2012. 

 II/ NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 
 1/ Nội dung: Phúc tra việc chuyển hóa 4 điểm ùn tắc giao thông, 55 điểm lấn 

chiếm lòng lề đường ở địa bàn dân cư 16 phường (có danh sách kèm theo) và giám 
sát thực tế, chụp ảnh việc giữ gìn không để ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề 
đường trên địa bàn phường. 
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2/ Phân công khu vực phúc tra: 
- Ông Nguyễn Công Danh – Phó Chủ tịch UB.MTTQ Quận 8. 

 Phúc tra các phường  3, 4, 9, 10 
- Ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch UB.MTTQ  Quận 8 
 Phúc tra các phường 7, 11, 12, 15, 16. 
- Ông Vũ Viết Thố - Trưởng Ban đại diện Hội NCT Quận 8. 
 Phúc tra các phường 5, 6. 

- Bà Trần Thị Thu Thủy - Ủy viên Thường trực UB.MTTQ Quận 8 
 Phúc tra các phường 13, 14. 
- Ông Phạm Ngọc Xuân Ninh - Ủy viên Thường trực UB.MTTQ Quận 8 
 Phúc tra các phường 1, 2, 8. 
3/ Nhiệm vụ của Đoàn phúc tra: 
- Xác nhận tình trạng thực tế các điểm ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề 

đường đã được chuyển hóa theo báo cáo của Thường trực Mặt trận 16 phường đã 
gửi. 

- Tổ giám sát thực hiện việc chụp ảnh và lập biên bản các điểm ùn tắc giao 
thông, lấn chiếm lòng lề đường đã được chuyển hóa để phúc tra, công nhận các 
điểm đã được chuyển hóa.  

III/ THỜI GIAN PHÚC TRA: 
- Từ 24/9/2012 đến 30/9/2012: Các đồng chí trong Ban Thường trực chủ động 

sắp xếp lịch đi thực tế phúc tra các điểm ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề đường 
theo địa bàn đã phân công. 

- Từ 01/10/2012 đến 03/10/2012: Các thành viên được phân công báo cáo kết 
quả giám sát bằng văn bản và hình ảnh về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8. 

- Từ 04/10/2012 đến 05/10/2012: Tổng hợp và kết quả phúc tra việc chuyển 
hóa các điểm ùn tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề đường. 

Trên đây là kế hoạch phúc tra việc chuyển hóa các điểm ùn tắc giao thông, lấn 
chiếm lòng lề đường trên địa bàn 16 phường. Đề nghị các đồng chí trong Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quán triệt và nghiêm túc thực hiện./. 

 
 TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- MTTQ Thành phố  
(đ/c Phạm Văn Hải – PCT UBMTTQ) 
(đ/c Lương Bạch Vân – PCT UBMTTQ) 
(P/ tổng hợp;  Ban VHXH – Chị Bích Ngọc); 
- UBMTTQ TPHCM: Ban Phong trào; 
    Ban Tuyên Huấn; Ban Dân chủ - Pháp luật; 
- Thường trực Quận ủy – UBND Quận 8;          
- Ban Dân vận Quận ủy Quận 8; 
- Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8; 
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8;
- Văn phòng Quận ủy Quận 8; 
- VP.UBND Quận 8; 
- TT Đảng ủy - MTTQ 16 phường; 
- Lưu VT.TH. 

 
 
 
 
 
 

Huỳnh Kim Chi   
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