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THÔNG BÁO 
Về nghiêm cấm việc tổ chức Đám cưới, Đám hỏi, Đám giỗ, Liên hoan, Sinh 

nhật … lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn xã Tam Phước  

 

Trong thời gian qua trên địa bàn xã Tam Phước có hiện tượng người dân sử 

dụng đường giao thông, vỉa hè để tổ chức các sự kiện như Đám cưới, Đám hỏi, 

Đám giỗ, Liên hoan, Sinh nhật... Việc lấn chiếm lòng, lề đường còn diễn ra khá 

phổ biến vào dịp cuối năm, nhất là thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Khi sử dụng 

lòng đường, vỉa hè đã không dành khoảng cách tối thiểu cho phương tiện tham 

gia lưu thông, không thông báo cho chính quyền địa phương việc tạm sử dụng 

lòng đường, vỉa hè, không có biển cảnh báo an toàn giao thông. 

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Tam Phước trong thời gian 

tới nhất là dịp cuối năm, nay UBND xã trân trọng thông báo: 

1. Nghiêm cấm việc tổ chức Đám cưới, Đám hỏi, Đám giỗ, Liên hoan, Sinh 

nhật …. lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. 

2. Việc tổ chức Đám tang có sử dụng lòng đường, vỉa hè người dân phải 

thông báo với chính quyền địa phương, được sự kiểm tra, giám sát về an toàn 

giao thông và chấp thuận của chính quyền địa phương. 

3. Công an xã, Trưởng các Ban ấp thường xuyên tuyên truyền, vận động, 

kiểm tra, nhắc nhở người dân trong thực hiện an toàn giao thông, nhất là tình 

trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để tổ chức Đám cưới, Đám hỏi, Đám giỗ, 

Liên hoan, Sinh nhật … 

 Căn cứ Khoản 5,  Điều 12 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt” phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với 

tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Dựng rạp, lều quán, 

cổng ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành 

cho đường bộ. 

Trên đây là Thông báo của UBND xã về việc nghiêm cấm việc tổ chức 

Đám cưới, Đám hỏi, Đám giỗ, Liên hoan, Sinh nhật …. lấn chiếm lòng đường, 

vỉa hè trên địa bàn xã Tam Phước./. 

Nay, UBND xã trân trọng thông báo.  

Nơi nhận: 
- TTr Đảng ủy, HĐND xã (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT. UBND xã; 

- Công an xã, BCH QS xã (thực hiện); 

- TTVH,TT-HTCĐ xã (thông báo trên Đài); 

- Các Ban ấp (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Nhân 
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