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     ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 

Phối hợp sử dụng thông tin, dữ liệu thu được từ Trung tâm Giám sát,  

điều hành đô thị thông minh tỉnh để xử phạt vi phạm về trật tự an toàn  

giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết định số2498 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

Quy chế này quy định về mục đích, hình thức, nội dung và trách nhiệm 

của Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị 

thông minh tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế trong việc 

phối hợp sử dụng thông tin về trật tự an toàn giao thông (xe dừng, đỗ, đón, trả 

khách không đúng quy định; xe chạy vào đường cấm, vào thời gian cấm; xe 

không được phép, không có tuyến vào thành phố; xe chạy sai luồng, sai tuyến, 

xe vượt đèn đỏ, xe quá khổ, xe quá tải; lấn chiếm lòng, lề đường trái phép, thi 

công công trình trên đường bộ không đảm bảo an toàn giao thông, ....) từ Trung 

tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông (gồm 

cả đường bộ, đường sắt, đường biển và đường thủy nội địa) trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

 Điều 2. Nguyên tắc phối hợp, sử dụng thông tin 

 1. Việc cung cấp, tiếp nhận, sử dụng thông tin vi phạm về trật tự an toàn 

giao thông phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, minh bạch, đúng chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan đơn vị.  

 2. Phục vụ cho công tác xử phạt các vi phạm hành chính về trật tự an toàn 

giao thông bằng hình ảnh, phiếu in, dữ liệu lưu trong bộ nhớ thu được từ Trung 

tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.   

3. Công tác phối hợp xử lý thông tin đảm bảo thống nhất về kế hoạch phối 

hợp; Thực hiện phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng, tránh chồng chéo 

trong quá trình phối hợp, xử lý vi phạm. 
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4. Nghiêm cấm lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để trục lợi, sách 

nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

 Điều 3. Hình thức phối hợp 

 1. Phối hợp thường xuyên: Các đơn vị được phân công theo chức năng 

nhiệm vụ trong việc cung cấp và xử lý các thông tin được chuyển đến. 

 2. Phối hợp theo chương trình kế hoạch: Công an tỉnh, Sở Giao thông vận 

tải, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch phối hợp trong điều hành và xử 

phạt phương tiện, người tham gia giao thông vi phạm về trật tự an toàn giao 

thông qua hình ảnh thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông 

minh tỉnh.  

 3. Phối hợp xử lý vụ việc đột xuất: Các cơ quan, đơn vị liên quan sẵn sàng 

hỗ trợ, phối hợp cung cấp thông tin, xử lý vụ việc đột xuất theo yêu cầu, tình 

huống cụ thể. 

 4. Thành lập Tổ công tác liên ngành: Căn cứ tình hình thực tế, Công an 

tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan thống nhất 

thành lập Tổ công tác liên ngành theo dõi, phát hiện và xử lý trực tiếp hoặc gián 

tiếp đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.  

Chương II 

NỘI DUNG, HÌNH THỨC XỬ LÝ THÔNG TIN 

 Điều 4. Cơ quan, đơn vị cung cấp, sử dụng thông tin 

 1. Đơn vị cung cấp thông tin:  

- Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh cung cấp thông tin 

phản ánh về tình hình ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; các vi phạm về trật 

tự an toàn giao thông lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 

- Trung tâm điều hành giao thông thuộc ngành Công an và ngành giao 

thông tiếp nhận, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao 

thông trên cơ sở đường truyền dữ liệu từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị 

thông minh tỉnh, kết nối và chia sẻ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu Công an thành 

phố Huế, các huyện, thị xã và các cơ quan chức năng liên quan đến xử lý vi 

phạm trật tự an toàn giao thông. 

2. Cơ quan, đơn vị sử dụng thông tin bao gồm: 

- Trung tâm điều hành chuyên ngành tại Công an tỉnh. 

- Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ và Đường sắt, Công an tỉnh. 
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- Công an thành phố Huế và các huyện, thị xã. 

- Trung tâm Giám sát, điều hành của ngành Giao thông. 

- Các lực lượng chức năng có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật 

tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Điều 5. Hình thức, nội dung cung cấp, trao đổi, xử lý thông tin 

 - Bằng văn bản, điện thoại, fax, email, phim, hình ảnh qua camera; các dữ 

liệu thông tin bằng thiết bị lưu trữ. 

 - Bằng đường truyền trực tiếp hoặc đường truyền qua mạng internet. 

 - Xử lý thông tin thông qua hình ảnh thu nhận được về việc phản ánh, trao 

đổi tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Việc xử lý vi phạm đã 

được các lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật. 

 - Sử dụng cổng dịch vụ đô thị thông minh: tươngtac.thuathienhue.gov.vn, 

ứng dụng di động Hue - S, Hue - G để các lực lượng trực tiếp xử lý vi phạm và 

mọi người dân có thể tra cứu, chia sẻ dữ liệu. Thời gian, thời hiệu xử lý, kết quả 

xử lý nhằm tránh chồng chéo giữa các lực lượng, thực hiện đúng quy định về xử 

lý vi phạm hành chính. 

Điều 6. Quy trình xác minh, xử phạt 

6.1. Đối với hành vi vi phạm trực tiếp phát hiện 

Các lực lượng được giao thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông tại các địa phương, các lực lượng chức năng có thẩm quyền xây dựng kế 

hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm. Trong 

trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm, các lực lượng chức năng nhanh 

chóng làm việc với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm, tiến hành lập 

ngay biên bản vi phạm hành chính và xử phạt.  

Thời gian từ lúc trực tiếp phát hiện hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm 

đến lúc ra quyết định xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định. 

 Quy trình lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt hành chính thực 

hiện theo quy định của pháp luật. 

6.2. Đối với hành vi vi phạm xác định thông qua các thiết bị ghi nhận 

hình ảnh và thông tin phản ánh 

a) Hình ảnh phản ánh vi phạm bao gồm:  

- Hình ảnh ghi nhận trực tiếp từ hệ thống ghi nhận hình ảnh do Trung tâm 

Giám sát, điều hành đô thị thông minh quản lý (bao gồm cả các thiết bị ghi nhận 
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hình ảnh của các tổ chức, cá nhân, đơn vị khác đầu tư nhưng đã được phép đấu 

nối vào hệ thống giám sát điều hành đô thị thông minh);  

- Hình ảnh được các cá nhân, tổ chức phản ánh qua kênh tiếp nhận của 

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đã được Trung tâm xác minh 

thông tin theo quy định.  

Khi ghi nhận có hình ảnh vi phạm, trong thời gian không quá một giờ, 

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh phải gửi thông tin đến UBND 

và Công an thành phố, thị xã, huyện nơi xảy ra hành vi vi phạm để tiếp nhận, 

xác minh, xử lý.  

b) UBND thành phố, thị xã, huyện giao cơ quan Công an cùng cấp phối 

hợp với UBND cấp xã nơi xảy ra hành vi vi phạm tổ chức xác minh thông tin 

phản ánh để xử lý, theo 01 trong 02 quy trình như sau: 

Trường hợp 01:  Khi tiếp nhận được thông tin phản ánh mà lực lượng 

chức năng có mặt kịp thời tại hiện trường, trực tiếp ghi nhận, xác nhận được 

hành vi vi phạm thì xử lý tương tự như trường hợp phát hiện vi phạm trực tiếp; 

quy trình xử lý, xử phạt vi phạm như chỉ dẫn tại Mục 6.1, Điều 6. 

Trường hợp 02: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm đã rời khỏi hiện 

trường hoặc không đảm bảo căn cứ để xử lý trực tiếp, quy trình xử lý như sau:  

Bước 1. Tiến hành xác minh thông tin của cá nhân, tổ chức có hành vi vi 

phạm được phản ánh. Thời gian thực hiện nội dung này không quá 10 ngày làm 

việc. 

Công an thành phố, thị xã, huyện chủ trì phối hợp với các phòng ban chức 

năng liên quan và UBND cấp xã nơi xảy ra vi phạm mời cá nhân, tổ chức có liên 

quan làm việc, lập biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân không thừa nhận đã có hành vi vi phạm thì thực 

hiện xác minh hành vi vi phạm thông qua các cơ quan chức năng, chính quyền 

địa phương hoặc người làm chứng (nếu có) để lập biên bản vi phạm hành chính. 

Công an, các phòng ban chức năng của thành phố, thị xã, huyện và UBND 

cấp xã nơi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm thường trú, tạm trú hoặc đóng 

trụ sở có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin và hỗ trợ xác minh hành vi vi 

phạm trong thời gian không quá 02 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu phối hợp, 

hỗ trợ. 

Bước 2. Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong thời gian không 

quá 01 ngày kể từ khi Biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính 

được lập và xác định đúng đối tượng, hành vi vi phạm. 

Bước 3. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp 

không thuộc thẩm quyền, tiến hành chuyển hồ sơ vụ việc và Biên bản vi phạm 
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hành chính đến người có thẩm quyền để đề nghị ban hành quyết định xử lý vi 

phạm hành chính. Thời gian từ lúc lập biên bản vi phạm hành chính đến ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính không quá 07 ngày; trường hợp vượt thẩm 

quyền, thời hạn thực hiện theo quy định của Luật xử phạt vi phạm hành chính. 

Bước 4: Công khai các hình ảnh về hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức 

(kể cả đã xử lý hành chính cũng như chưa đủ căn cứ xử lý hành chính) lên các 

phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông, mạng xã hội, bảng thông tin tổ 

dân phố nơi xảy ra vi phạm, mục hình ảnh vi phạm của Trung tâm Giám sát, 

điều hành đô thị thông minh… để tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của 

cộng đồng. 

Thông tin xử lý vụ việc phải được chuyển về Trung tâm Giám sát, điều 

hành đô thị thông minh để công bố. 

Tổng thời gian từ khi hình ảnh phản ánh vi phạm được tiếp nhận đến khi 

ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính không quá 20 ngày.  

c) Trong trường hợp vượt quá thời gian nêu trên nhưng chưa thể thực hiện 

ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính, Trung tâm Giám sát, điều hành 

đô thị thông minh chuyển thông tin của vụ việc đến Phòng Cảnh sát Giao thông 

(Công an tỉnh) để chủ trì, phối hợp cùng Thanh tra Sở Giao thông vận tải tiếp 

tục điều tra, xử lý. 

Thời hạn để người có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý và ra 

quyết định xử phạt đối với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm thực hiện theo 

quy định tại Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, cụ thể như sau: 

(1) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi 

phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc 

trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy 

định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật xử phạt vi phạm hành chính thì 

thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản. 

Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và 

thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 

của Luật xử phạt vi phạm hành chính cần có thêm thời gian để xác minh, thu 

thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ 

trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng 

văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày. 
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(2) Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này hoặc khoản 3 Điều 63 của 

Luật xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết 

định xử phạt nhưng vẫn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại khoản 1 Điều 28 của Luật xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch 

thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính 

thuộc loại cấm lưu hành. 

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nếu có lỗi trong việc để 

quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

Trường hợp khó khăn, vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu, báo cáo 

UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết theo quy định.  

Điều 7.  Kinh phí thực hiện các hoạt động phối hợp xử lý thông tin 

Kinh phí thực hiện các hoạt động phối hợp được trích từ nguồn kinh phí 

hoạt động của cơ quan, đơn vị, của Ban an toàn giao thông tỉnh. 

Chương III 

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

 1. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng, triển khai kế 

hoạch phối hợp trong điều hành và xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn 

giao thông bằng hình ảnh thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị 

thông minh tỉnh và qua các nguồn cung cấp, trao đổi thông tin. 

2. Căn cứ nguồn lực, điều kiện thực tế để xây dựng quy trình cụ thể cho 

hoạt động xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng thông tin ghi nhận 

được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, phù hợp với chức 

năng, thẩm quyền của lực lượng Công an và theo quy định của pháp luật. Chỉ 

đạo Công an thành phố Huế, Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ 

có liên quan: 

 - Chủ động triển khai lực lượng thực hiện xử phạt theo quy trình khi phát 

hiện các trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh nhận được từ đường truyền 

trực tiếp của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh, phương tiện, 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc từ các đơn vị phối hợp cung cấp, trao đổi thông 

tin. 

 - Bố trí cán bộ thường trực, giám sát theo dõi tình hình vi phạm trật tự an 

toàn giao thông thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh 
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tỉnh, Trung tâm giám sát, điều hành chuyên ngành của ngành Công an; báo cáo 

kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin. 

 - Xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trật tự an 

toàn giao bằng hình ảnh theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của 

pháp luật. 

 3. Kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có biện 

pháp khắc phục kịp thời những bất cập trong tổ chức giao thông; những sơ hở 

thiếu sót trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên 

cơ sở dữ liệu thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh, 

Trung tâm giám sát, điều hành giao thông của ngành Công an và ngành giao 

thông. 

 Điều 9. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải 

 1. Chỉ đạo Trung tâm giám sát, điều hành giao thông của ngành: 

 - Theo dõi, tổng hợp tình hình giao thông qua hình ảnh thu được từ hệ 

thống camera giám sát của ngành và của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị 

thông minh tỉnh nhằm phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và 

cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan để phối hợp 

xử lý theo quy định. 

 - Phối hợp các đơn vị có chức năng liên quan thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn 

giao thông được phát hiện thông qua hình ảnh đến các cá nhân, tổ chức tham gia 

giao thông. 

 2. Căn cứ nguồn lực, điều kiện của ngành, chỉ đạo Thanh tra Sở xây dựng 

quy trình cụ thể cho hoạt động xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn 

giao thông bằng hình ảnh thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị 

thông minh tỉnh phù hợp với chức năng, thẩm quyền của đơn vị theo quy định. 

Thực hiện xử phạt theo quy trình khi tiếp nhận thông tin vi phạm hành chính về 

trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh. 

 3. Bố trí cán bộ thường trực, tiếp nhận thông tin phản ánh về trật tự an 

toàn giao thông thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh 

tỉnh và báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin cho đơn vị phản ánh, đề nghị. 

4. Chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế và có văn bản 

kiến nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam từ chối kiểm định đối với các phương tiện 

chưa chấp hành xong quyết định xử phạt về hành vi vi phạm được phát hiện qua 

hình ảnh thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh và 

từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sau khi nhận được văn bản đề nghị 
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của Công an, Thanh tra Sở GTVT; việc kiểm định phương tiện chỉ được thực 

hiện sau khi các lái xe, chủ phương tiện chấp hành xong quyết định xử phạt theo 

quy định. 

Điều 10. Trách nhiệm của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị 

thông minh tỉnh 

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin phản ánh, hình ảnh 

vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 

ghi nhận được để phục vụ công tác xử lý theo quy định. 

 - Đảm bảo các hệ thống camera giám sát về tình hình trật tự an toàn giao 

thông hoạt động ổn định và cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị có chức 

năng liên quan để phối hợp xử lý. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành 

chính được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát và qua thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ đến các tổ chức, cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Điều 11. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải trong 

điều hành, kiểm tra, giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh 

trên địa bàn quản lý thông qua việc cung cấp, trao đổi thông tin; Chỉ đạo lực 

lượng Công an xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai xử phạt phương tiện vi 

phạm bằng hình ảnh thu được trên cơ sở dữ liệu hệ thống camera giám sát, thiết 

bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định.  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính bằng hình ảnh được phát hiện thông qua dữ liệu của hệ thống 

camera giám sát của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh và 

qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. 

 

Chương IV 

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 12. Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, 

xử lý và phối hợp xử lý thông tin, hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ được xem 

xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

Điều 13. Cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách 

nhiệm hoặc cố ý làm trái quy định, không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ 
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để xảy ra các sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử lý theo quy 

định. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan 

liên quan hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Quy chế này. Tổ chức thông 

báo, tuyên truyền đến hết ngày 30/10/2019; triển khai phối hợp, ra quân xử phạt 

vi phạm đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh kể từ ngày 01/11/2019.  

Định kỳ hàng quý tổ chức họp sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện công 

tác phối hợp; đánh giá, rút kinh nghiệm để thống nhất kế hoạch thực hiện trong 

thời gian tiếp theo; báo cáo kết quả về UBND tỉnh.  

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm xây dựng quy trình, 

kế hoạch cụ thể trước ngày 30/10/2019 và triển khai thực hiện có hiệu quả công 

tác phối hợp xử lý phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông 

trên địa tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua hình ảnh thu được từ hệ thống camera 

giám sát của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.  

Điều 15. Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan chủ 

động phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, các cơ quan, tổ chức 

báo cáo bằng văn bản gửi về Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế./. 

 

               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Phương 
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