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KẾ HOẠCH 

Giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông gắn với hành lang 

bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, vỉa hè đô thị năm 2022 trên địa bàn huyện 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 

Nam Định năm 2022, UBND huyện Xuân Trường xây dựng Kế hoạch giải tỏa, lập 

lại trật tự hành lang an toàn giao thông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy 

lợi, đê điều, vỉa hè đô thị năm 2022 trên địa bàn huyện với các nội dung cụ thể như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc đảm bảo an 

toàn giao thông đường bộ gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, 

vỉa hè đô thị. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc đảm bảo thông 

thoáng hành lang an toàn đường bộ, đê giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, vỉa 

hè đô thị. Từ đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông 

trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu: 

 - Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ hành 

lang an toàn giao thông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, vỉa 

hè đô thị. Kiên quyết xử lý, giải tỏa quyết liệt các vi phạm nhằm đảm bảo an toàn 

giao thông, duy trì “đường thông, hè thoáng” và vệ sinh môi trường. 

- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với phương châm chủ 

động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp. Trong đó, xác định rõ 

trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải tỏa vi phạm, 

chống tái chiếm, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông gắn với hành lang 

bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, vỉa hè đô thị. 

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

- Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật 

về bảo vệ hành lang an toàn giao thông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy 

lợi, đê điều, vỉa hè đô thị. Tuyên truyền, vận động người dân không đổ vật liệu, rác 

thải trên vỉa hè, lòng đường; phát quang cây cối làm ảnh hưởng tầm nhìn khi tham 

gia giao thông; tự giác tháo dỡ các hành vi vi phạm như: xây dựng lều quán, mái 
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che, mái vẩy cơi nới để bày bán hàng hóa, biển quảng cáo trái phép, rửa xe trên vỉa 

hè, đặc biệt là các tụ điểm bán hàng không đúng quy định.... trả lại mặt bằng để 

đường thông, hè thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và các phương tiện 

tham gia giao thông. 

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền lưu động, trực quan, tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các Hội nghị,… 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục trong năm 2022, trong đó tập 

trung đợt cao điểm từ 08/7/2022 đến 20/7/2022. Tổ chức tuyên truyền lưu động; 

tăng thời lượng phát sóng các chuyên mục, tin bài tuyên truyền trên Hệ thống phát 

thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn vào đợt cao điểm. 

2. Công tác rà soát, thống kê các vi phạm 

a) Các hành vi vi phạm chủ yếu cần rà soát, thống kê: 

- Họp chợ, để nguyên vật liệu, ô dù, biển hiệu, biển quảng cáo, mái che di 

động, mái che cố định, bày bán hàng hóa, rửa xe, để xe, trông, giữ xe trong phạm 

vi lòng, lề đường, vỉa hè, rãnh thoát nước. 

- Xây dựng các tấm trượt, đổ bê tông trên các vỉa ba toa làm đường lên 

xuống trái phép. 

- Xây dựng nhà ở, ki ốt, lều quán, tường bao ngoài phạm vi đất được công 

nhận sử dụng hợp pháp. 

- Các hành vi vi phạm khác theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24/6/2022 

của UBND tỉnh Nam Định. 

b) Các vị trí trọng điểm cần tập trung thực hiện giải tỏa ngay: 

- Chợ cóc khu vực công ty cổ phần may Sông Hồng, Nam Định. 

- Đường 32m đoạn từ nút giao Quốc lộ 21 (chân cầu Lạc Quần) đến cầu 

Trung Linh thuộc địa phận Thị trấn Xuân Trường và xã Xuân Kiên. 

- Tỉnh lộ 489 đoạn từ trường THPT Cao Phong đến cống Đầm Sen thuộc địa 

phận các xã Xuân Thượng, Xuân Hồng, Xuân Ngọc và thị trấn Xuân Trường; khu 

vực trước cổng Công ty TNHH DT Xuân Trường (bày bán hàng). 

- Hai bên mố cầu Nam Điền A. 

- Tỉnh lộ 489C đoạn qua xã Xuân Ngọc (các vị trí đặt các kiện gạch trên lề 

đường,…). 

- Tỉnh lộ 488 đoạn từ cầu 50 đến cầu chợ Láng thuộc địa phận các xã: Xuân 

Thượng, Xuân Thủy, Xuân Phong, Xuân Thành, Xuân Đài, Xuân Tân. 

- Đường Xuân Thủy - Nam Điền đoạn qua xã Xuân Bắc, Xuân Phương, 

Xuân Trung (các vị trí đặt các kiện gạch trên lề hai bên đường,…). 

- Đường và bờ kênh Trung Linh - Phú Nhai đoạn từ cống Trung Linh đến 

Công ty Da giầy Hồng Việt (các vị trí đặt các kiện gạch, cọc bê tông đúc sẵn trên 

vỉa hè,…). 
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- Khu vực các chợ xã Xuân Hồng, Xuân Ngọc, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân 

Trung, Xuân Thành, Xuân Đài. 

- Đường Thọ Phú Đài (các vị trí bày bán hàng tại nút giao với đường qua 

UBND xã Thọ Nghiệp). 

- Các vị trí ngã ba, ngã tư trong đường liên xã, trục xã. 

- Cây cối che khuất tầm nhìn giao thông, cây cối trên các tuyến đê. 

c) Trách nhiệm thực hiện : 

- Đối với các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ: Các đơn vị được giao quản lý của Sở 

GTVT thực hiện việc rà soát và lập biên bản vi phạm hành lang ATĐB. 

- Đối với các tuyến đường huyện, đường xã, thị trấn: UBND các xã, thị trấn 

chịu trách nhiệm rà soát và lập biên bản vi phạm hành lang ATĐB đối với các 

tuyến trên địa bàn. 

d) Thời gian thực hiện : Từ ngày 08/7/2022 đến ngày 20/7/2022. 

3. Công tác vận động tự giác tháo dỡ và giải tỏa các vi phạm 

a) Trách nhiệm thực hiện: 

UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan vận 

động các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ, giải tỏa hành lang an toàn 

đường bộ đối với tất cả các tuyến đường trên địa bàn quản lý: Quốc lộ, Tỉnh lộ, 

đường huyện, đường xã, đường thị trấn. Trường hợp cố tình không trả lại hiện 

trạng tiến hành xử lý, xử phạt; đồng thời tổ chức cưỡng chế, giải tỏa trong phạm vi 

hành lang an toàn giao thông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, 

vỉa hè đô thị. 

+ Đối với những hành vi vi phạm có tính chất tạm thời như: đặt biển quảng 

cáo di động, bàn ghế, mái che di động, ô, dù, điểm rửa xe, họp chợ, đặt các kiện 

gạch, cọc bê tông đúc sẵn, để nguyên vật liệu,… nếu người dân không tự giác giải 

tỏa, di dời thì tiến hành thu giữ, xử lý theo quy định. 

+ Đối với những vi phạm có tính chất kiên cố như nhà ở, ki tốt, mái che cố 

định, tường bao, biển hiệu, biển quảng có cố định, nếu người dân không tự giác 

tháo dỡ sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định. 

b) Thời gian thực hiện : Từ ngày 21/7/2022 đến ngày 15/8/2022. 

4. Công tác bảo vệ hành lang ATĐB, chống tái lấn chiếm sau giải tỏa và 

công tác tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo tỉnh. 

- UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm bảo vệ hành lang ATĐB và tổ 

chức ký cam kết với các hộ gia đình chống tái lấn chiếm sau giải tỏa. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổng hợp kết quả thực hiện của toàn 

huyện báo cáo tỉnh theo thời gian đã quy định. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Từ kinh phí chi cho sự nghiệp giao thông của các địa phương. 
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- Từ nguồn hỗ trợ vật tư, nhân công của các đơn vị sự nghiệp liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

- Là cơ quan Thường trực tham mưu UBND huyện chỉ đạo, theo dõi, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; đề xuất các giải 

pháp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Tổng hợp kết quả thực 

hiện, báo cáo tỉnh, UBND huyện theo yêu cầu. 

- Là đầu mối liên hệ với các đơn vị quản lý đường bộ của tỉnh trong quá 

trình rà soát, thống kê, tổng hợp, xử lý vi phạm, giải tỏa trên các tuyến Quốc lộ, 

Tỉnh lộ. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra việc 

triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là cơ sở để báo cáo 

UBND huyện đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT của các 

địa phương, đơn vị. 

2. Phòng NN&PTNT huyện, Hạt quản lý đê, Công ty TNHH MTV 

KLCTTL Xuân Thủy: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các 

vi phạm về đê điều gắn liền với hành lang an toàn đường bộ, tham mưu thực hiện 

đồng thời trong quá trình giải tỏa vi phạm trong lĩnh vực giao thông. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Hướng dẫn UBND các xã, thị 

trấn kiểm tra, rà soát việc giao đất, sử dụng đất của các hộ gia đình liên quan đến 

phạm vi đất của đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ. Tham mưu, kiến nghị 

xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

4. Công an huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn phân công nhiệm vụ 

cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện tại địa phương, thực hiện việc phân luồng giao 

thông, bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tổ chức giải tỏa vi phạm và xử lý các 

vi phạm. 

5. Phòng Tư pháp huyện: Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ 

sơ, quy trình xử lý, cưỡng chế giải tỏa các vi phạm trật tự hành lang an toàn giao 

thông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, vỉa hè đô thị theo quy 

định của pháp luật. 

6. Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện: Tăng cường công tác 

tuyên tuyền các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường 

bộ trên sóng phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn. Phối hợp với 

các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật, thông báo về chủ trương, nội dung, 

tiến độ, kết quả thực hiện của Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông gắn 

với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, vỉa hè đô thị năm 2022 của 

huyện. Kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt, đồng thời phê 

phán các trường hợp cố tình vi phạm. 

7. UBND các xã, thị trấn: 

- Rà soát, xác định các vi phạm hành lang an toàn giao thông gắn với hành 

lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, vỉa hè đô thị trên địa bàn quản lý. Căn cứ 
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Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hiệu 

quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ các vi phạm, lập 

lại trật tự hành lang an toàn giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, vỉa hè đô thị. 

- Thành lập các Tổ công tác, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan của huyện tổ chức giải tỏa các vi phạm theo quy định, nhất là trong các đợt 

cao điểm; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết 

chống tái lấn chiếm sau khi các lực lượng chức năng đã giải tỏa. 

- Bố trí vị trí đổ phế thải trong quá trình thực hiện giải tỏa, bảo đảm cất giữ 

các tài sản vi phạm. 

8. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị quản lý trên các 

tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ: 

- Thực hiện công tác rà soát, lập biên bản, tổng hợp vi phạm gửi về UBND 

huyện theo tiến độ thực hiện. 

- Bố trí đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để phối hợp UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn trong quá trình tiến hành giải tỏa vi phạm trên các tuyến 

Quốc lộ, Tỉnh lộ. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện kịp thời để phối với 

hợp chính quyền địa phương xử lý các trường hợp tái lấn chiếm sau giải tỏa. 

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong huyện: Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông gắn 

với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, vỉa hè đô thị đến các đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, vận động người dân tự giác tháo dỡ 

các vi phạm, chống tái lấn chiếm. 

10. Đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách Cụm Kinh tế - 

Kỹ thuật, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn, thành viên Ban ATGT huyện theo 

lĩnh vực, địa bàn phụ trách quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt Kế hoạch 

này. 

Trên đây là Kế hoạch giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông 

gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, vỉa hè đô thị năm 2022 trên 

địa bàn huyện. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng huyện tổng hợp) để chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Sở GTVT tỉnh Nam Định;  
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH TT 

 

 

 

 
Vũ Tuấn Dương 
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