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KẾ HOẠCH
Thực hiện đợt cao điểm giải tỏa vi phạm 

hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Hồng Đức năm 
2022

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/03/2016 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 
08/3/2019 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 14/3/2016 của 
UBND tỉnh Hải Dương.

Căn cứ Kế hoạch số 1703/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về 
thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm TTAT giao thông đường bộ.

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

UBND xã Hồng Đức 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 sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Đảm bảo vỉa hè, hành lang an toàn giao thông của các tuyến đường luôn 

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 trong công tác quản lý bảo vệ 
hành lang 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
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- Kế hoạch thực hiện phải xây dựng lộ trình, công việc cụ thể, chi tiết, 
báo cáo kết quả thực hiện và khó khăn vướng mắc, 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 các tuyến đường tỉnh lộ, đường 
huyện. 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, vỉa hè, hàng lang ATGT và trật tự đô thị; vận động nhân dân 
thực hiện nếp sống văn hóa, tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng, 
lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT. 

- Tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các vi phạm lấn  chiếm lòng, lề 
đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan 
đô thị và ATGT trên địa bàn.

- 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.

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

2. Thời gian thực hiện
- Từ ngày 05/9/2022 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.

- 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: đồng loạt ra quân giải tỏa các vi 
phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên các tuyến Tỉnh lộ, 
đường huyện, đường xã, đường thôn, xóm.

3. Phạm vi, đối tượng giải tỏa
* Phạm vi giải tỏa
- Giải tỏa các vi phạm lòng, lề đường, hành lang ATGT trên các tuyến tỉnh 

lộ, đường huyện, đường xã, đường thôn, xóm.



3

- 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.

* 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.
- 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;
III. Trình tự và thời gian lập kế hoạch
1. Lập kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác, 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 xong 
trước ngày 05/9/2022.

- 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 15/9/2022.

- 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 ATĐB, 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.

- 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  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.

2. 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 xã đến các tổ chức, cá nhân có vi phạm, vận động tự 
giác tháo dỡ.

- Từ ngày 24/9/2022-30/9/2022: ra quân tổ chức giải tỏa vi phạm đối với 
các tổ chức, cá nhân không tự giác tháo dỡ.

3. Công tác quản lý hành lang sau giải tỏa và xử lý vi phạm
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- Sau giải tỏa và xử lý vi phạm, UBND xã giao đại diện thôn tích cực 
kiểm tra, theo dõi, tuyên truyền người dân và báo cáo kịp thời khi phát hiện các 
trường hợp tái vi phạm, phối hợp với UBND xã quản lý chặt chẽ hành lang 
đường bộ trên các tuyến đường thuộc địa bàn;

- UBND 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; 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.

IV. Chuẩn bị phương tiện, lực lượng
1. Lực lượng:
- Ban chỉ đạo, tổ công tác do đồng chí Chủ tịch UBND xã chủ trì trực tiếp 

chỉ đạo tổ chức giải tỏa.
- Phối hợp và xin tăng cường lực lượng của Đơn vị quản lý đường bộ: 05 

người (01 lãnh đạo, 01 tuần đường và 03 công nhân); Thanh tra giao thông của 
Sở Giao thông vận tải tỉnh tham gia giải tỏa hành lang an toàn giao thông đoạn 
đường Bắc Nam, Tỉnh lộ 392, đường huyện chạy qua địa bàn xã.

2. Phương tiện
- Các phương tiện cần chuẩn bị: máy xúc, xe tải, máy cưa cắt cây,  máy cắt 

sắt cầm tay, loa máy, thang, dao, búa, kìm và các dụng cụ cần thiết khác  phục vụ 
cho giải tỏa.

V. Tổ chức thực hiện
1. BCĐ xã có trách xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giải 

toả hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn xã. Thành lập Tổ công tác trực tiếp 
tham gia giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường: trục Bắc 
Nam, đường tỉnh lộ 392, tuyến đường huyện, đường  xã, đường thôn, xóm.

Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan thực 
hiện Kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT đường tỉnh lộ, đường huyện chạy qua 
địa bàn xã.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện, phản ánh 
kịp thời khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý về UBND xã.

2. Tổ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông xã có nhiệm vụ thực 
hiện Kế hoạch giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã. 
Trực tiếp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giải tỏa hành 
lang an toàn giao thông theo đúng quy định.

Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.
Thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện về Ban chỉ đạo xã để nắm bắt và kịp thời giải quyết.
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3. Lực lượng công an xã: Phối hợp với Ban chỉ đạo, Tổ công tác của 
UBND xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác giải tỏa hành 
lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường. Kịp thời xử lý vi phạm 
đối với các đối tượng cố tình chống đối lực lượng khi làm nhiệm vụ.

4. Cán bộ chuyên môn: Chủ động phối hợp với các ông Trưởng thôn thực 
hiện công tác rà soát, thống kê, kiểm đếm các công trình vi phạm thuộc diện 
phải giải tỏa nằm trên hành lang các tuyến thực hiện giải tỏa.

- Rà soát, thống kê kiểm đếm diện tích đất và công trình hợp pháp nằm trên 
hành lang của các hộ.

- Xác định phạm vi giải tỏa các tuyến đường.
5. Các ông, bà trưởng thôn có trách nhiệm thành lập tiểu ban chỉ đạo giải 

tỏa của thôn, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo, Tổ công tác xã trong công tác 
giải tỏa hành lang ATGT đường bộ trên các tuyến đường nằm trên địa bàn quản 
lý: Trực tiếp chủ trì tổ chức  lực lượng giải tỏa các tuyến đường thôn, xóm trên 
địa bàn quản lý. 

6. Các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền đoàn viên, hội viên nắm 
bắt và chấp hành các quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ, chủ 
động tuyên truyền, vận động người thân, gia đình tự giác tháo dỡ các công trình 
của gia đình vi phạm hành lang trong phạm vi thực hiện giải tỏa, vận động 
người thân, bạn bè, gia đình nêu gương trong việc hiến đất mở rộng đường để 
nhân dân đồng thuận, ủng hộ.

7. Đài truyền thanh xã tăng thời lượng (3 buổi/tuần) nhằm tuyên truyền quy 
định pháp luật liên quan tới đảm bảo an toàn hành lang đường bộ và kế hoạch, 
thông báo liên quan tới công tác giải tỏa vi phạm trên địa bàn xã.

8. Công chức Tài chính - kế toán có trách nhiệm chuẩn bị kinh phí từ nguồn 
ngân sách xã và kinh phí được UBND huyện hỗ trợ phục vụ thực hiện công tác 
giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2022.

VI. Chế độ thông tin, báo cáo.
UBND xã tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện (có hình ảnh 

trong  quá trình thực hiện gửi kèm hồ sơ) qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 
để tổng hợp báo cáo trước ngày 31/10/2022.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang 
an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Hồng Đức năm 2022, đề nghị cán 
bộ, công chức và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện;
- TTr Đảng ủy;                                    
- BCĐ, Tổ công tác;
- Các ban, ngành, đoàn thể trong xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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