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S 224 - CVIBTGTU TP. Yen Bái, ngày 08 tháng 8 nám 2022 

KInh g&i: - Các chi, dãng bO trrc thuc, 
. r A - MTTQ va cac to chuc chinh trl - xa hçn thanh pho, 

- Phông Van hóa - Thông tin thành phô, 
- Trung tam Truyên thông và Van hóa thành phô, 
- Bàn tin Dàng bO thành phô, 
- Trang Thông tin din tr thành phô. 

Nhiim tuyên truyn, náng cao nhn thrc cho ngu?ñ dan v giU gin trt tir an toàn 
giao thông, trt tr do thj gop phãn xây dmg thãnh phô Yen Bái sam trâ thãnh do thj 
loai II "xanh, hài hôa, ban sc và h?nh  phüc". Ban Tuyên giáo Thãnhüy phi hçip vai 

Phàng Quan 1 do thj, DOitrt  tir do th thành phô biên tp tai 1iu tuyên truyén "Met 
so quy dinh ye xtr pht hanh vi vi pham ye str diing, khai thac trong pham vi dat 
dành cho dtrô'ng b". 

9• S S. •A A (Gin kern tal liçu tuyen truyen) 

D nghj cac chi, dãng b trrc thuOc, ca quan, don vj trin khai tuyên truyn sâu 
rng bang hInh thirc phü hçp tori can b, dãng viên và các tng lap Nhán dan thành 
phô./. 

Noi nhân: 
-NhukInhgiri, 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Ththng tr%rc Thành üy, 
- Trung tam ChInh trj TP, 
- Báo cáo viên Thãnh üy, 
- Lixu BTGTU. 



IE CU'tJNG TUYEN TRUYEN 
Mt s quy dmh v xir ph3t hành vi vi phm v sfr ding, khai thác 

trong phm vi dt dành cho dtr&ng b (Quy djnh tai Dieu 12, Nghj djnh 
10012019/ND-CP, ngày 30/1212019 cüa ChInh Phü) 

(Kern theo Cong van s 224 - C V/BTGTh ngày 08/8/2022 cia Ban Tuyên giáo Thành üy) 
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1. Phtt tiên tr 100.000 dong den 200.000 dông dôi vói cá nhán, t1r 200.000 dông 
dn 400.000 dng di vài t chirc thirc hin mt trong các hãnh vi vi ph?m sau day: 

- Bàn hang rong hoc bàn hang hóa nhó lé khác trên lông duông do thj, trên via 
he các tuyên phô có quy djnh cam ban hang; 

- Phai thóc, lüa, ram, r nông, lam, hâi san trên &thng bO;  dtt may tu6t lUa trên 
duingb; 

2. Phtt tiên tr 300.000 dông den 400.000 dông dôi v&i cá than, t& 600.000 dông 
dn 800.000 dng di vói t6 chirc thrc hin mOt  trong các hành vi vi phim sau day: 

- Sir ding, khai thác tim thñ trên dt hành lang an toãn du?ing bô vào mic dIch 
canh tác nông nghip lam ãnh hurng den an toàn cong trInh duing bO và an toàn giao 
thông; 

.: Trng cay trong phm vi d&t dãnh cho duing bO lam che khuât tam nhin cüa 
ngirm dieu khien phuong tiçn giao thong; 

- Chim d%lng dâi phãn cách giia cUa du&ng dôi lam ncii: Bay, bàn hang hóa; d 
4t 1iu xây drng; 

- H9p chçi, mua, bàn hang hóa trong ph?m vi dt cüa duäng bO a do?n du?ing 
ngoài do th; 

- Xâ nuâc ra &r1ng b không ding non quy djnh. 
3. Pht tin tr 500.000 dng dn 1.000.000 dng d6i voi ca nhân, tr 1.000.000 

dông den 2.000.000 dông ctôi vâi to chüc thirc hin mOt  trong các hành vi vi phm sau 
day: 

- Sr ding ththng bO trái quy djnh dê to chirc các hoat dng van hóa, the thao, diêu 
hãnh, 1 hi; 

- Dirng cng chào hoc các 4t che chn khac trai quy djnh trong ph?m vi dt 
danh cho duong b gay anh hucing den trat  tir, an toan giao thong throng b9; 

- Treo bang ron, biêu ngC trái phép trong ph?m vi dat dành cho dixing b gay ãnh 
huâng den trt ttr an toãn giao thông di.r?ing b; 

- Dat, treo bin hiu, bin quãng cáo trén dt cUa duing b a do?n dtràng ngoài 
dothj; 

- Chiêm ding dái phãn cách giUa cUa &thng dôi lam noi dê Xe, trông, gitt Xe; 
- Sir dpng trái phép dt cüa du?mg bô a do?n dixônng ngoài do thj lam noi süa chtta 

phuong tin, may moe, thiát bj; rCra xe, born nuâc mui xe gay ãnh h.thng dn trt tr an 
toãn giao thông d.rông bO. 
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4. Pht tiên t1r 1.000.000 dông den 2.000.000 dông dôi vth cá than, tr 2.000.000 
d:ông den 4.000.000 dng di vói to chüc thrc hin hãnh vi d rác ra dithng bO không 
dung ncri quy djnh. 

5. Phat tiên tr 2.000.000 dông den 3.000.000 dông dOi you cá than, tr 4.000.000 
dng dn 6.000.000 dng di vOi to chrc thirc hin mt trong các hãnh vi vi ph?m sau 
dày: 

- Dmg rap, lu quán, cng ra váo, tixô'ng rào các loai,  cong trInh khác trái phép 
trong ph?m vi dat dãnh cho du?ing bO. 

- Sü diing frái phép lông dithng do thj, he ph d& H9p chg; kinh doanh djch viii 
n uông; bay, ban hang hóa; süa chUa phuGng tin, may móc, thiêt bj; rCra Xe; dat, lreo 

biên hiu, biên quãng cáo; xây, dt biic b; lam mái che hoc thrc hin các hoat dng 
khác gay can trO giao thông. 

- Chim ding lông dung dO thj hoc he ph duói 05m2  lam ni trông, giü Xe; 
- Chiêm ding phân dixng xe chay hoc lê di.rng cüa dithng ngoài do thj duOi 

20m2  lam noi trông, giU Xe. 
6. Phat tiên tr 4.000.000 dông den 6.000.000 dông dôi v6i cá nhan, tr 8.000.000 

dng dn 12.000.000 d6ng di vOi t chIrc thrc hin mt trong các hành vi vi phm 
sau day: 

- D, d trái phép 4t lieu, chat ph thai trong phm vi dt dành cho duäng b; 
- Tr dào, dp, san, 1pmtt bng trong: Hành lang an toãn di.ring b, phn dt 

dcc hai ben ducing b9 dung de quan ly, bao tn, bao vç cong tnnh dircrng b; 
- Tu 2 gân vao cong trInh báo hiu dung b các ni dung không lien quan tói ' 

nghTa, miic dIch cüa cong trInh thr?ing b; 

A

- Sir dicing trái phép dt cUa dithng bO hoc hãnh lang an toàn duting bO lam fl(Y1 

tap ket hoac  thing chuyen hang hoa, vat  tu,  vat  liçu xay drng, may moc, thiet bl,  cac 
loai vt diing khác; 

: Dijng rap,  lêu quán, cong trmnh khac trái phép trong khu virc do thj tai  ham dung 
b, cau vuçlt, ham cho ngix&i di bO,  gãm câu vuvt; 

5 P P P 15 P. A A A IS A - Bay, ban may moc, thiet b, vat tu,  vat  lieu xay drng hoac  san xuat, gia cong 
hang hóa tren lông duing do thj, he pM; 

- Chim diving lông &r?ng do thj hoc he pM ti.r 05m2  dn duOi 10m2  lam noi 
trông, giü Xe; 

- Xá nuOc thai ây dimg tr các cong tnInh xây drng ra duing pM; 
- Chim ding ph.n di.thng Xe chy hoc l dumg cUa dung ngoài do thi tr 20m2  

fro len lam nai trông, git Xe. 
7. Phtt tiên tir 6.000.000 dông den 8.000.000 dong dOi vOi cá than, tcr 12.000.000 

dOng den 16.000.000 dOng di voi t chIrc thrc hin hành vi chiêm diing lông dixng 
do thj hotc he phô ttr 1 0m2  dn duOi 20m2  lam ncii trông, giO xc. 

8. Phat tin tr 10.000.000 dng dn 15.000.000 dng di vOi cá than, t1r 
20.000.000 dng dn 30.000.000 dng di vOi t chüc thirc hin mOt  trong các hành 
vi vi ph?m sau day: 
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a) Chim d%lng lông duing do thi hotc he ph6 ttr 20m2  trô len lam noi trông, giu 
Xe; 

b) Dirng bin quàng cáo trên a hành lang an toàn duêing bO khi chua duçc Co 

quan quàn 1 duông b có thãm quyên dông bang van bàn hoc d%rng biên quãng cáo 
trên phn dt d9c hai ben duing bO dàng d quãn l, báo frI. báo v cong trInh duäng 
bô. 

S P 

9. Phat tiên tr 15.000.000 dông den 20.000.000 dông dôi vsi cá nhán, tir 
30.000.000 dng dn 40.000.000 dng d6i vOi t chüc thc hin mt trong các hành 
vi vi ph?m sau day: 

a) Chim diing dt cüa di.r?mg b hoc dt hành lang an toàn duing bt d xây 
drng nhà ô; 

b) M?i dithng nhánh du ni trái phép vào du&ng chInh. 
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