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Về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên 

địa bàn xã Lê Ninh năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt Đề án Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022–2025.

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND thị xã  Kinh 
Môn Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 02/KHBATGT ngày 
26/01/2022 của Ban An toàn giao thông thị xã Kinh Môn Bảo đảm trật tự ATGT trên 
địa bàn thị xã Kinh Môn năm 2022; Kế hoạch số 19/KH-BATGT về việc giải tỏa vi 
phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Kinh Môn năm 2022

      Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả về đảm bảo trật tự hành lang, bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông và lập lại trật tự an toàn giao thông, UBND xã xây dựng kế hoạch, 
triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.
1. Mục đích:
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/92012 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao 
thông; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2012 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012.

- Chấn chỉnh và lập lại trật trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) đối với 
các tuyến đường  trên địa bàn xã; xóa bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường 
làm nơi kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu gây ô nhiễm môi trường, mỹ quan đô 
thị và mất an toàn giao thông trên các tuyến đường.

- Tổ chức đồng loạt ra quân giải tỏa điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành 
lang ATGT đường bộ tại các tuyến đường trên địa bàn thị xã gắn với chỉnh trang đô 
thị; kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT, vỉa hè làm ảnh 
hưởng đến trật tự an toàn giao thông và duy trì đường thông, hè thoáng, kết hợp chỉnh 
trang cá tuyến đường giao thông trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu:



- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ xã đến thôn để có sự đồng tình hưởng 
ứng của toàn thể cán bộ, nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
trật tự an toàn giao thông.

- Tiến hành đồng bộ, quyết liệt để công tác giải tỏa  vi phạm hành lang, lấn chiếm 
lòng, lề đường, vỉa hè, lập lại trật tự  an toàn giao thông trên các tuyến đường xã quản 
lý. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giải thích vận động các hộ dân nghiêm túc 
chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự hành lang an toàn giao thông,  thực 
hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

- Tiến hành rà soát, thống kê, phân loại các công trình vi phạm nằm trong hành 
lang an toàn giao thông; thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên 
địa bàn xã; đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, cản trở trái pháp luật trong 
quá trình thực hiện giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao 
thông; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đưa 
công tác quản lý trật tự an toàn giao thông ngày càng đi vào nề nếp, ổn định.

II. Nội dung thực hiện.
1. Phạm vi, đối tượng giải tỏa.

1.1. Phạm vi giải tỏa.

- Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Lê Ninh 
năm 2022. Trọng tâm xử lý vi phạm các khu vực họp chợ tự phát; tất cả các tuyến 
đường do xã quản lý.

1.2. Đối tượng giải tỏa:
- Các điểm tập kết vật liệu xây dựng trái phép; khu vực họp chợ tự phát trên lòng 

đường, vỉa hè; các lều, hàng quán, mái che, mái vẩy; hoa màu trồng trên lề đường, cây 
xanh che khuất tầm nhìn, các biển không phải là biển báo hiệu đường bộ, các công 
trình xây dựng trái phép gây khó khăn cho người đi bộ và các vi phạm gây mất trật tự 
an toàn giao thông.

- Dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 389, các trục đường do xã quản lý.
2. Tổ chức thực hiện.

2.1. Công tác tuyên truyền:
- Thường  xuyên  tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự quản 

lý đô thị, vệ sinh môi trường, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, những 
quy định của pháp luật có liên quan trên hệ thống truyền thanh và thông qua sinh hoạt 
của các đoàn thể quần chúng. Tăng cường tuyên truyền trong thời gian trước, trong và 
sau thực hiện giải tỏa.

2.2. Xác định phạm vi giải tỏa.
- Các trục đường do xã quản lý, đường lỉnh lộ 389 trên địa bàn xã Lê Ninh.
3. Công tác giải tỏa.

- Sau thời gian tuyên truyền, vận động tự giác tháo dỡ, di chuyển các công trình 
trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, ban an toàn giao thông xã phối hợp với 



các ban ngành chức năng tổ chức ra quân kiểm tra  và xử lý kiên quyết theo đúng quy 
định của pháp luật.

- Tổ chức ra quân đồng loạt trên tất cả các tuyến đường, tạo khí thế mạnh mẽ để 
tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân.

- Công tác cưỡng chế giải tỏa: thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, giải tỏa dứt 
điểm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng, lề đường, vỉa hè, 
các công trình lấn chiếm, biển quảng cáo, mái che, cây xanh trong hành lang an toàn 
giao thông đường bộ mà không tự giác tháo dỡ.

- Hình thức giải tỏa: ban an toàn giao thông xã xây dựng kế hoạch chi tiết, lực 
lượng phối hợp sử dụng phương tiện, công cụ cầm tay dỡ bỏ toàn bộ các vi phạm, di 
chuyển hàng hóa, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, tre nứa, vật liệu tập kết trái phép 
và các tang vật, phương tiện vi phạm khác trong phạm vi giải tỏa về nơi tập kết đúng 
quy định.

- Công tác duy trì trật tự hành lang an toàn giao thông: Sau khi tiến hành giải tỏa 
xong tuyến đường nào UBND xã phối hợp với các đơn vị quản lý đường, các thôn 
xóm, chịu trách nhiệm quản lý tuyến đường đó.

- Quá trình giải tỏa và bảo vệ hành lang sau giải tỏa: UBND xã ra Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính với các đối tượng cố tình tái vi phạm theo các quy định tại 
Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật đất đai; Luật giao thông đường bộ.

4. Lực lượng và phương tiện.
4.1. Lực lượng.

- Ban an toàn giao thông xã, Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông xã,  
lực lượng công an, quân sự  phối hợp với lực lượng giải tỏa của thị xã trên các tuyến 
đường thị xã quản lý trên địa bàn xã.

4.2. Phương tiện dụng cụ.
- Máy xúc, ô tô tải, dụng cụ cầm tay như: búa, cuốc, xẻng, kìm, xà beng, cưa, 

thang….
5. Thời gian thực hiện.

5.1. Từ tháng 1/8/2022  đến tháng 31/8/2022: Tuyên truyền, vận động người 
dân sinh sống, kinh doanh buôn bán ven các trục đường do xã quản lý tự động dọn 
dẹp những vật dụng, vật liệu trên hành lang đường giao thông để đúng vào vị trí của 
gia đình mình.

- Thường  xuyên  tuyên truyền qua các đài phát thanh xã, phối hợp với trưởng 
các thôn phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường 
bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; đối tượng  tuyên truyền là cán bộ, đảng viên, 
hội viên và nhân dân sinh sống, làm việc, kinh doanh hai bên các tuyến đường chính; 
các khu vực tập trung đông người như: Chợ, khu di tích, trường học, …công tác tuyên 
truyền thường xuyên, kiên trì, liên tục.

5.2. Từ 1/9/2022-20/10/2022: Tiếp tục rà soát, lập biên bản vi phạm và phân loại 
các công trình vi phạm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tổ 



chức ra quân đồng loạt giải quyết tỏa các vi phạm trên tất cả các tuyến đường giao 
thông do xã quản lý.

III. Phân công thực hiện.
1. Ban an toàn giao thông xã:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức giải tỏa các tuyến đường quản lý; phối 
hợp với Ban an toàn giao thông thị xã thực hiện giải tỏa các tuyến đường thị xã, 
đường tỉnh lộ.

- Tổ chức triển khai cưỡng chế giải tỏa tháo dỡ công trình đối với các trường hợp 
cố tình chống đối, không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, tài sản vật kiến trúc vi 
phạm Luật giao thông, Luật đất đai, Luật xây dựng, lấn chiếm hành lang lòng đường, 
vỉa hè gây mất an toàn giao thông mỹ quan theo quy định.

2. Công chức, cán bộ địa chính.
- Tham mưu, đề xuất với UBND xã thành lập ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an 

toàn giao thông, chủ động và phối hợp với ban công an, ban quân sự, tăng cường công 
tác kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao 
thông.

- Phối hợp với Hạt quản lý đường bộ và các cơ quan chức năng phát hiện lập hồ sơ 
vi phạm đối với hành vi vi phạm đất thuộc các tuyến đường cấp huyện, tỉnh.

- Lập dự toán kinh phí công tác giải tỏa trên các tuyến đường do xã quản lý.
3. Công chức tư pháp – hộ tịch.

- Chủ trì, phối hợp với cán bộ chuyên môn UBND xã, các thôn tổ chức tuyên 
truyền Luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ; các quy định xử phạt, cưỡng chế vi phạm hành lang 
an toàn giao thông.

- Chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ vi phạm, tham mưu cho UBND xã, Ban 
ATGT xã việc lập hồ sơ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; văn bản 
cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành.

4. Đài truyền thanh:
- Tăng cường thời lượng đưa tin về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

trật tự an toàn giao thông, về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ 
thống truyền thanh.

- Tăng cường đưa tin tuyên truyền kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông, 
tin bài, chuyên mục và thời lượng phát sóng về các quy định của Luật giao thông, quy 
định bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông; trật tự môi 
trường tới mọi tầng lớp nhân dân.

5. Các nhà trường.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông trong trường  học; đưa 

công tác tuyên truyền về an toàn giao thông vào các hoạt động của nhà trường, 
thường xuyên giáo dục ý thức tham gia giao thông của giáo viên, học sinh; tập trung 
giáo dục chấp hành các quy định khi điều khiển xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, xe 
mô tô dưới 50cm3, chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, không đi xe thành hàng 



hai, hàng ba, phụ huynh  học sinh không chiếm dụng lòng đường làm nơi đỗ xe khi 
đưa đón con em mình tại cổng các trường học.

6. Công chức tài chính ngân sách xã.
- Tham mưu cho UBND xã kịp thời về kinh phí phục vụ công tác xử lý vi phạm 

hành lang an toàn giao thông và lập lại trật tự đô thị, trật tự ATGT.
7. Công an xã, ban chỉ huy quân sự xã.

- Phối hợp với công an huyện trong việc tổ chức lực lượng phân luồng, hướng dẫn 
giao thông, giải tỏa ách tắc giao thông và đảm bảo an toàn cho lực lượng tổ chức 
cưỡng chế giải tỏa các trường  hợp cố tình vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao 
thông trên các tuyến đường.

- Xây dựng  phương án, điều động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong quá 
trình thực hiện giải tỏa, cưỡng chế lập lại trật tự an toàn giao thông.

8. Đề nghị UBMTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội.
- Tích cực tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT, đẩy mạnh việc tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ bằng 
nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp. Thành  lập các tổ chức ở cơ sở để quản 
lý các đoạn, tuyến đường như: Đoạn đường tự quản, tuyến đường kiểu mẫu. Trong 
các khu dân cư; gắn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư, hình thành nếp sống văn hóa giao thông ở tất cả khu dân cư, thôn trên địa bàn 
xã, góp phần đẩy mạnh phong trào “ toàn dân tham gia bảo vệ trật tự an toàn giao 
thông”.

- Tổ chức sinh hoạt và phổ biến chủ trương, vận động hội viên, đoàn viên tự giác, 
gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông.

        Trên đây là kế hoạch về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông 
đường bộ trên địa bàn xã Lê Ninh năm 2022 yêu cầu Ban an toàn giao thông xã, ban 
chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông các ban ngành, đoàn thể cá nhân liên 
quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phòng Quản lý đô thị thị xã Kinh Môn.
- Trưởng các ngành, đoàn thể.
- Các nhà trường.
- Lưu VP. ĐC.
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