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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 

tại buổi làm việc nghe báo cáo rà soát các vi phạm trật tự hành lang ATGT 

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

 

Ngày 04/8/2022, UBND huyện tổ chức buổi làm việc với các ngành có liên 

quan để nghe báo cáo việc rà soát các vi phạm trật tự hành lang ATGT gắn với 

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

Đồng chí Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch TT UBND huyện chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các cơ quan: Phòng KT&HT, NN&PTNT, 

Công an, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Hạt quản lý đê, Công ty TNHH MTV 

KTCTTL Xuân Thủy. 

Sau khi nghe báo cáo của phòng KT&HT huyện về kết quả rà soát các vi 

phạm trật tự hành lang ATGT gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê 

điều, vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự 

Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thống nhất kết luận 

chỉ đạo như sau: 

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND huyện về việc giải 

tỏa, lập lại trật tự hành lang ATGT gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê 

điều, vỉa hè đô thị năm 2022 trên địa bàn huyện, song việc triển khai thực hiện của 

nhiều địa phương còn mang tính hình thức, đối phó. Các địa phương xây dựng Kế 

hoạch còn chung chung, chưa có lộ trình cụ thể cho từng nhiệm vụ, giải pháp thực 

hiện chưa rõ ràng,  chưa có tính khả thi. Hầu hết các địa phương chưa rà soát kĩ các vi 

phạm trật tự hành lang ATGT gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, 

vỉa hè đô thị, chưa thông báo bằng văn bản về quy mô, mức độ vi phạm đến từng tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm; trong đó, lãnh đạo, cán bộ được giao phụ trách lĩnh 

vực này của một số địa phương còn thờ ơ, vô trách nhiệm trong việc rà soát các vi 

phạm như Xuân Châu, Xuân Phong, Xuân Ngọc,... Những vi phạm có tính chất nổi 

cộm, phức tạp đã được nêu trong Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 28/6/2022 của 

UBND huyện nhưng các địa phương chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt, chưa thành lập 

các tổ chức liên quan để rà soát, xử lý, giải tỏa các vi phạm. Hầu hết các tổ chức, cá 

nhân vi phạm đến nay chưa tự giác tháo dỡ vi phạm. 

Từ tình hình trên, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 
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1. Phòng KT&HT, NN&PTNT huyện, Hạt quản lý đê, Công ty TNHH MTV 

KTCTTL Xuân Thủy: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, phối hợp 

kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn rà soát, thống kê, xử lý các vi phạm trên địa bàn; 

lập danh sách các vi phạm theo từng lĩnh vực gửi cho các xã, thị trấn chậm nhất 

trước ngày 08/8/2022.  

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Khẩn trương rà soát, thống kê bổ sung các hành vi vi phạm hành lang ATGT 

gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, vỉa hè đô thị trên địa bàn. Trong 

đó phải rà soát chi tiết, cụ thể mức độ vi phạm của từng tổ chức, hộ gia đình. 

- Trên cơ sở kết quả tự rà soát và do cơ quan chuyên môn chuyển về, UBND 

các xã, thị trấn thông báo bằng văn bản tới từng tổ chức, hộ gia đình vi phạm, yêu 

cầu các tổ chức, hộ gia đình tự giác giải tỏa chậm nhất trước ngày 15/8/2022. 

- Thành lập ngay các đoàn giải tỏa, trong đó giao cho lực lượng Công an xã, 

thị trấn làm nòng cốt. Xây dựng phương án chi tiết và triển khai thực hiện cưỡng 

chế, giải tỏa các vi phạm bắt đầu từ ngày 15/8/2022. 

3. Phòng KT&HT huyện: Chủ trì, phối hợp Phòng NN&PTNT huyện, Hạt 

quản lý đê, Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy tham mưu UBND huyện 

thành lập 02 Đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND 

ngày 28/6/2022 của UBND huyện và hướng dẫn các địa phương giải tỏa các vi 

phạm theo quy định. 

4. Công an huyện: Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tham mưu UBND cấp xã 

thực hiện tốt chiến dịch giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, hành lang bảo vệ công 

trình thủy lợi, đê điều, vỉa hè đô thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hỗ trợ 

các xã Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hồng, thị trấn Xuân Trường và các địa 

phương có các vi phạm mang tính phức tạp, nổi cộm trong việc xử lý giải tỏa. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai nội dung Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đỗ Văn Minh 
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