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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHONG

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

Số:    /KH-UBND           Hồng Phong, ngày    tháng 9  năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện đợt cao điểm giải tỏa vi phạm
hành lang an toàn đường bộ năm 2022 

          Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 
định về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, được sửa đổi bổ sung một 
số điều tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ 
trưởng  Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ, được sửa đổi một số điều tại Thông tư số 
35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017;

Căn cứ Kế hoạch số 2862/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/8/2017 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lập lại trật tự đô thị, hành lang an 
toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Văn bản số 312/UBND-VP ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc tiếp tục triển khai kế hoạch số 2862/KH-UBND ngày 25/9/2017 
của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2016 của 
UBND tỉnh Hải Dương quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 04/2019/QĐ- 
UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương về sửa đổi bổ 
sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ- 
UBND ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang về việc thực hiện đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang an toàn 
giao thông đường bộ năm 2022;

UBND xã Hồng Phong xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm giải tỏa 
hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã năm 2022, với các nội 
dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Đảm bảo vỉa hè, hành lang an toàn giao thông của các tuyến đường luôn 
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thông thoáng, tầm nhìn không bị che khuất góp phần giảm thiểu các nguy cơ xảy
ra tai nạn giao thông; tạo điều kiện thuận lợi khi cải tạo, mở rộng, nâng cấp các

    tuyến đường.
Nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của công tác quản lý, 

bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc 
giữ gìn hành lang an toàn giao thông đường bộ góp phần giảm thiểu tai nạn giao 
thông; nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý 
bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ an 
toàn đường bộ;

Nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành các quy định của 
pháp luật, trong đó có quy định về bảo vệ công trình giao thông, đất của đường 
bộ.

2. Yêu cầu
Các ban, ngành chuyên môn, các thôn phối hợp chặt chẽ đồng bộ trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ được giao; đề xuất các giải pháp khắc phục để việc 
triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

Tập trung giải tỏa các vị trí lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn 
đường bộ làm mất an toàn giao thông trên tuyến đường 396, đường trục xã, 
đường thôn. Giải tỏa đến đâu quản lý chặt chẽ đến đó, kiên quyết không để tái 
lấn chiếm hành lang ATĐB đã được giải tỏa.

II. Nội dung
    1. Công tác triển khai thực hiện

- Đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lòng 
đường, lề đường, hàng lang ATGT; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn 
hóa, tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang 
ATGT.

- Công chức GTTL thống kê, phân loại các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, 
hành lang an toàn đường bộ, gây cản trở giao thông, mất ATGT trên địa bàn xã.

- Vận động người dân tự giải tỏa các vi phạm lòng lề đường, vỉa hè, 
hành lang ATGT; huy động lực lượng để giải tỏa đối với các trường hợp 
không tự giác giải tỏa.

- Thực hiện quản lý, giám sát, bảo vệ đất hành lang ATGT sau giải tỏa;  
kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường, 
hành lang ATGT.

- Báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm về Ban ATGT xã theo 
dõi,tổng hợp báo cáo Ban ATGT huyện.
    2. Thời gian thực hiện

- Từ ngày 08/9/2022 đến ngày 15/9/2022: rà soát các trường hợp vi phạm; 
tổ chức tuyên truyền, vận động và ký cam kết với các tổ chức, cá nhân vi 
phạm; đồng thời thực hiện tự di rời, tháo dỡ các trường hợp vi phạm.
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- Từ ngày 16/9/2022 đến ngày 20/9/2022: kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, 
cá nhân vi phạm nhưng chưa tháo dỡ, thực hiện tự tháo dỡ các vi phạm xong 
trước ngày 20/9/2022.

- Từ ngày 21/9/2022 đến ngày 30/9/2022: các xã, thị trấn đồng loạt ra 
quân giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT trên tuyến 
đường 396, đường tỉnh,  đường huyện, đường trục xã, đường thôn.

    3. Phạm vi, đối tượng giải tỏa
   3.1. Phạm vi giải tỏa

- Giải tỏa các vi phạm lòng, lề đường, hành lang ATGT trên tuyến đường 
396, đường trục xã, đường thôn.

- Đối với các công trình đã được xây dựng trên diện tích đất hợp pháp nằm 
trong phạm vi giải tỏa, thống kê và ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, không sửa 
chữa, cơi nới; tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ, giải toả.

    3.2 Đối tượng
- Lều quán bán hàng, mái che, mái vẩy, các công trình xây dựng trái phép.
- Các biển không phải là biển báo hiệu đường bộ.
- Tập kết vật liệu, phế liệu, bày bán hàng hóa, rau, hoa màu trên nền đường,

cây xanh che khuất tầm nhìn và các vi phạm khác gây mất ATGT.
- Đường dắt xe lên cầu, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, ngăn chặn các 

điểm đấu nối trái phép và các vi phạm khác gây mất an toàn giao thông;
4. Trình tự và thời gian thực hiện
Lập kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác của xã, tổ chức tuyên 

truyền pháp luật về hành lang ATĐB, rà soát, thống kê, phân loại, ký cam 
kết tự giải tỏa: Thời gian thực hiện từ 05/9/2022 - 20/9/2022.

- Căn cứ kế hoạch của UBND huyện, UBND xã lập kế hoạch giải tỏa hành 
lang đường bộ trên địa bàn xã; thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác cấp xã xong 
trước ngày 05/9/2022.

- UBND xã kiểm tra, rà soát lập danh sách và phân loại các trường hợp vi 
phạm hành lang ATGT đường bộ và tiến hành kẻ vạch sơn phân định ranh giới 
giải tỏa, lập biên bản vi phạm xong trước ngày 10/9/2022.

- Trong quá trình rà soát, phân loại tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ 
chức, cá nhân tự giác khắc phục các hành vi vi phạm và ký cam kết không vi 
phạm trong phạm vi ranh giới đã được sơn kẻ vạch.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật về hành lang a n  t o à n  đ ư ờ n g  b ộ ,  
các quy định về  quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bằng 
nhiều hình thức (hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, các hội nghị....) đến mọi tổ 
chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở cho công tác rà soát, kiểm đếm.

- UBND xã giao cho Ban chỉ đạo của xã, tổ công tác xã kiểm tra việc tự 
chấp hành của các hộ vi phạm: đối với các hộ dân chưa tự giác tháo dỡ và có các 
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tình tiết phức tạp thì tổng hợp và đề xuất ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính thời gian thực hiện từ ngày 16/9 - 20/9/2022.

1. Tổ chức giải tỏa: Từ ngày 21/9 - 30/9/2022
- Từ ngày 21/9 - 24/9/2022: Thông báo bằng văn bản và thông báo qua hệ 

thống loa truyền thanh của địa phương đến các tổ chức, cá nhân có vi phạm, vận 
động tự giác tháo dỡ.
          - Từ ngày 24/9/2022 - 30/9/2022: Đồng loạt ra quân tổ chức giải tỏa vi 
phạm đối với các tổ chức, cá nhân không tự giác tháo dỡ.

2. Công tác quản lý hành lang sau giải tỏa và xử lý vi phạm
UBND xã có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hành lang đường bộ trên các 

tuyến đường thuộc địa bàn xã; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn  vị liên 
quan trong công tác xử lý vi phạm, đảm bảo xử lý kịp thời, đúng quy    định; 
tổ chức ký cam kết không tái vi phạm đối với các hộ gia đình đã thực hiện giải 
tỏa; ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, không cơi nới đối với các công trình 
được xây dựng trên đất hợp pháp thuộc phạm vi giải tỏa.

III. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện
1. Lực lượng
- Tổ công tác của xã phối hợp với tổ công tác của huyện và các cơ quan 

liên quan của tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động các tổ chức, cá 
nhân giải tỏa và thực hiện giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang tuyến 
đường tỉnh lộ 396 đi qua địa phận xã, cùng lực lượng công an và các lực lượng 
khác khi được điều động tham gia giải tỏa, tuyên truyền vận động các tổ chức, 
cá nhân tự giải tỏa và thực hiện nhiệm vụ giải tỏa theo tuyến đường 396, đường 
tỉnh,  đường huyện, đường trục xã, đường thôn.

- Tiểu ban các thôn chủ trì, phối hợp với tổ công tác của xã và cấp trên 
tuyên truyền vận động nhân dân tự tháo dỡ các trường hợp vi phạm và thực hiện 
các nhiệm vụ giải tỏa các tuyến đường thôn, xóm của thôn theo kế hoạch đã 
được thống nhất. Tự thành lập lực lượng để tổ chức giải tỏa.

2. Phương tiện
Phương tiện để thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tự tháo dỡ vi 

phạm và thực hiện giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT đường bộ gồm: Loa 
tay, xe cải tiến, thang, xà beng, cuốc, xẻng, dao, búa, máy cắt ...

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí tổ chức thực hiện cho việc giải tỏa vi phạm hành lang 

ATGT đường bộ được trích từ nguồn ngân sách xã.
V. CÔNG TÁC BÁO CÁO, QUẢN LÝ HÀNH LANG SAU GIẢI TỎA
Để giải quyết tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ sau giải 

tỏa. UBND xã yêu cầu UBMTTQ, các ngành, đoàn thể trong xã; các thôn cần 
thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành việc bảo vệ hành 
lang ATGT đường bộ, đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phê 
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phán với những biểu hiện cố tình vi phạm hành lang ATGT đường bộ.
  UBND xã giao cho công chức phụ trách GTTL XDNTM xã, Hội cựu 

chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân, đoàn thanh niên, Trưởng thôn các thôn 
có trách nhiệm giám sát, quản lý và duy trì, tuyên truyền người dân bảo vệ hành 
lang ATGT đường bộ bao gồm: Đường 396, đường trục xã, đường trục thôn, 
xóm, thuộc địa phận đơn vị nào, cấp nào thì đơn vị đó, cấp đó có trách nhiệm 
quản lý.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn 
giao thông đường bộ trên địa bàn xã Hồng Phong năm 2022. Yêu cầu 
UBMTTQ, các ngành, đoàn thể của xã và các thôn, khu dân cư. Tổ công tác 
thực hiện nhiệm vụ giải tỏa hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn xã. Cần tích 
cực tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nêu cao tính tự giác chấp hành các 
quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tự giác tháo dỡ các vi phạm 
hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn xã đạt kết quả tốt. Trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo về tổ công tác và 
UBND xã để kịp thời điều chỉnh giải quyết nhằm đem lại hiệu quả cao./.

N   Lơi nhận:
-  -  UBND huyện;                                      
-  -  BTV Đảng ủy;                                                   
-  - TT HĐND xã;
-  -  Lãnh đạo UBND xã;                             
-  -  Thành viên Tổ công tác;                              
- --  Lưu VP.

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

Đào Anh Tuấn
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