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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHONG

Số:        /KH-UBND

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

Hồng Phong, ngày       tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Giải tỏa các tuyến đường giao thông nội đồng 

trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2022

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;
Căn cứ quy định, phương án đồn ô đổi thửa tại các thôn và trên địa bàn xã 

Hồng Phong năm 2013, 2014;
Căn cứ Quy hoạch nông thôn mới xã Hồng Phong, giai đoạn 2015-2020, 

định hướng giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ tình hình thực tế các tuyến đường giao thông nội đồng, kênh, mương 

trên địa bàn xã;
Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong xây dựng Kế hoạch giải tỏa các tuyến 

đường nội đồng, kênh, mương trên địa bàn xã năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Giải tỏa các tuyến đường giao thông nội đồng nhằm trả lại hành lang giao 

thông nội đồng, hạn chế che khuất tầm nhìn; khơi thông kênh, mương tưới tiêu để 
phục vụ và đáp ứng nhu cầu cần thiết cho quá trình sản xuất nông nghiệp của 
người dân; đảm bảo phát triển quy hoạch giao thông, thủy lợi phục vụ chương trình 
xây dựng nông thôn mới của xã.

- Trả lại phần công trình thủy lợi bị lấn chiếm, tạo thông thoáng tầm nhìn, 
không cho chuột chú ngụ thuận lợi cho công tác sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu và 
dân sinh. 

- Hạn chế việc xả rác thải gây ô nhiễm môi trường trên hệ thống kênh, 
mương nội đồng.  

2. Yêu cầu
- Thực hiện giải tỏa các tuyến đường giao thông nội đồng bị lấn chiếm, ách 

tắc, um tùm che khuất tầm nhìn, ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã.
- Đảm bảo an toàn và hành lang các tuyến đường giao thông nội đồng.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
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1. Các tuyến đường nội đồng thực hiện giải tỏa:  
- Tuyến đường nội đồng khu đồng Đống Na thôn Bồ Dương giáp mương 

trục xã.
- Tuyến đường nội đồng khu đồng Chua thôn Bồ Dương. 
- Tuyến đường nội đồng khu đồng đường trục xã qua thôn Quang Rực.
- Tuyến đường nội đồng khu sau Chùa thôn Quang Rực.
2. Quy trình thực hiện giải tỏa:
- Tiếp nhận ý kiến của công dân và các thôn về tình trạng đường giao thông 

nội đồng, kênh, mương bị lấn chiếm. 
- Tiến hành khảo sát và đo thực địa các tuyến đường giao thông nội đồng, 

kênh, mương bị lấn chiếm, xuống cấp, ô nhiễm môi trường.
- Báo cáo Đảng ủy xin ý kiến chỉ đạo về việc giải tỏa tuyến đường giao 

thông nội đồng, kênh, mương.
- Xây dựng Kế hoạch giải tỏa các tuyến đường nội đồng, kênh, mương trên 

địa bàn xã có vi phạm, lấn chiếm.
- Mời các hộ có vi phạm, lấn chiếm đường nội đồng, kênh, mương và các hộ 

có liên quan để họp và thống nhất về thời gian và phương pháp thực hiện giải tỏa.
- Thông báo cho các ngành, đơn vị, tập thể có liên quan phối hợp thực hiện 

công tác giải tỏa để đảm bảo kế hoạch đề ra.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Địa chính- Nông nghiệp- XDNTM – GTTL xã
- Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch giải tỏa các tuyến đường nội 

đồng, kênh, mương trên địa bàn xã có vi phạm, bị lấn chiếm.
- Phối hợp với các ngành, các thôn có hộ vi phạm rà soát các tuyến đường 

nội đồng, kênh, mương và danh sách các hộ có vi phạm, lấn chiếm.
2. Cán bộ Địa chính xây dựng và Môi trường xã
Phối hợp với Công chức Nông nghiệp- XDNTM – GTTL và các thôn tiến 

hành khảo sát, đo thực địa, xác định ranh giới đất của hộ vi phạm, lấn chiếm trên 
đất công, đất tập thể.

3. Công chức Tài chính-Kế toán xã
Phối hợp với Công chức Nông nghiệp- XDNTM – GTTL tham mưu cho 

UBND xã về kinh phí giải tỏa các tuyến đường nội đồng, kênh, mương trên địa 
bàn xã.

4. Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch xã
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Tham mưu kiểm soát việc ban hành các văn bản liên quan đến công tác giải 
các tuyến đường nội đồng, kênh, mương trên địa bàn xã.

5. Ban Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã
Phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu 

vực giải tỏa các tuyến đường giao thông nội đồng, kênh, mương.
6. Các thôn
Tuyên truyền, động viên nhân dân và các hộ có liên quan đến tuyến đường 

giao thông nội đồng phối hợp thực hiện giải tỏa. Phối hợp xác định diện tích, kích 
thước các tuyến đường nội đồng thực hiện giải tỏa.

7. Đề nghị các Cấp ủy Đảng, MTTQ và các ngành, đoàn thể xã
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, hội viên, đoàn viên 

và nhân dân về mục tiêu, yêu cầu cầu của Kế hoạch giải tỏa các tuyến đường giao 
thông nội đồng, kênh, mương trên địa bàn xã.

Trên đây là Kế hoạch giải tỏa các tuyến đường giao thông nội đồng trên địa 
bàn xã Hồng Phong năm 2022. Đề nghị các ngành, thành viên, đơn vị, tập thể, cá 
nhân có liên quan chủ động phối hợp thực hiện để đảm bảo nội dung Kế hoạch đề 
ra./. 

* Nơi nhận:
- TT ĐU; TT HĐND (Để BC);
- LĐ UBND xã;
- CT MTTQ, Trưởng các ĐT (Để phối hợp TH);
- Các ngành có liên quan (Để phối hợp TH);
- Các thôn (Để đôn đốc TH);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

   Đào Anh Tuấn
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