
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 

 

Số:         /UBND-KTHT 
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 

06/KH-UBND ngày 12/01/2022 của 

UBND huyện Nam Trực 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

Nam Trực, ngày       tháng        năm 2022 

  

 Kính gửi:             

                               -  Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

   -  Công an huyện; 

 -  Phòng Tài nguyên và môi trường; 

 - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

 -  UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 12/01/2021 UBND huyện Nam Trực ban hành kế hoạch số 06/KH-

UBND về việc Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến 

đường huyện Nam Trực năm 2022. Để công tác giải tỏa đạt kết quả tốt và đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội 

Xuân năm 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập tổ công tác của xã, thị trấn để tổ 

chức triển khai thực hiện kế hoạch của huyện. 

- Chỉ đạo các ban ngành thuộc xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên 

truyền, vận động, thông báo trên hệ thống phát thanh xã, thị trấn kế hoạch của 

UBND huyện để nhân dân biết và thực hiện. 

- Tiến hành kiểm tra thực địa  và lập biên bản xử lý đối với những hộ vi 

phạm, ký cam kết với các hộ sinh sống dọc theo các tuyến đường về cam kết 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn 

giao thông. Xong trước ngày 21/1/2022. 

- Chủ động bố trí lực lượng thực hiện đầy đủ theo kế hoạch, triển khai ra 

quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đồng loạt trên các tuyến đường từ 

ngày 21/1/2022, tập trung trọng điểm vào các vị trí phức tạp như: Các nút giao 

thông giữa Quốc lộ với Đường tỉnh, đường huyện, đường trục xã; các điểm họp 

chợ; các điểm buôn bán hoa cây cảnh, hàng hóa phục vụ Tết, Cổng các công ty, 

doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn,…  
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- Việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông phải gắn liền với công tác vệ 

sinh môi trường, hướng tới mục tiêu đảm bảo giao thông, đảm bảo vệ sinh môi 

trường trên các tuyến đường. 

- Đăng ký với huyện về máy móc phương tiện xe ô tô, xe cẩu để hỗ trợ 

công việc cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn 

xã qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, xử lý và duy trì trật tự hành lang 

an toàn giao thông trên địa bàn theo nội dung kế hoạch 06/KH-UBND ngày 

12/1/2022; kiên quyết xử lý, cưỡng chế giải tỏa đối với các trường hợp cố tình 

vi phạm, không chấp hành các quy định của pháp luật.  

- Bố trí vị trí bãi đổ phế thải xây dựng và rác thải sinh hoạt phát sinh trên 

lòng, lề đường và hành lang đường bộ 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu cho ban 

chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các 

phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; thường trực tham mưu chỉ đạo, xử lý 

những phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về những hành vi, vụ 

việc vi phạm. 

- Phối hợp với Công an huyện, Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng 

Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn, kiểm tra, xử lý kiên quyết, 

cưỡng chế giải tỏa các vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông trên địa 

bàn huyện. 

3. Phòng Tài nguyên và môi trường: 

- Phối hợp với các UBND xã thị trấn kiểm tra các tổ chức cá nhân thực 

hiện các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, kiên quyết xử lý, cưỡng 

chế tháo dỡ các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, lấn chiếm hành lang an 

toàn giao thông, vi phạm về bảo vệ môi trường.. 

- Tăng cường tuyên truyền tới cấp xã và các tầng lớp nhân dân để ngăn 

chặn các hành vi đổ phế thải xây dựng, rác sinh hoạt trên lề đường các tuyến 

Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện và đường xã từ khi  mới bốc, xếp lên xe. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan vệ sinh hệ thống kênh mương trên địa bàn 

huyện. 

- Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn, phòng Kinh tế và Hạ tầng 

xác định các vi phạm liên quan đến hệ thống thủy lợi, đặc biệt là các trường hợp 

xây dựng công trình kè, cầu, cống trái phép trên các tuyến kênh đấu nối trực 

tiếp vào các tuyến đường giao thông. 



3 

5. Công an huyện: 

- Chỉ đạo các lực lượng thuộc công an huyện, công an các xã, thị trấn 

tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết, cưỡng chế giải tỏa các hành vi lấn chiếm 

vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông vi phạm trật tự an toàn giao 

thông. 

- Chủ trì phối hợp với các xã, thị trấn trong việc tổ chức lực lượng phân 

luồng hướng dẫn giao thông và giải toả lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, 

lòng, lề đường, vi phạm trât tự  tại các tuyến đường huyện quản lý. 

- Bố trí lực lượng và các phương tiện tham gia đầy đủ theo Kế hoạch. 

Chịu trách nhiệm lập biên bản xử lý các trường hợp chống người thi hành công 

vụ và các vi phạm khác thuộc thẩm quyền xử phạt. 

6. Kế hoạch kiểm tra. 

UBND huyện thông báo lịch kiểm tra việc ra quân thực hiện giải tỏa hành 

lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường như sau: 

Thành phần: 

1. Ở huyện: 

* Đoàn 1: Kiểm tra các xã Miền 1. 

Gồm các đồng chí: 

- Đ/c Khúc Mạnh Kiên - Bí thư Huyện ủy; 

- Đ/c Lưu Văn Dũng - Phó chủ tịch TT UBND huyện; 

- Lãnh đạo và cán bộ các cơ quan: Công an huyện, Kinh tế và Hạ tầng, 

Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và PTNT 

* Đoàn 2: Kiểm tra các xã Miền 2, Miền 3 

Gồm các đồng chí: 

- Đ/c Lưu Quang Tuyển - Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo và cán bộ các cơ quan: Công an huyện, Kinh tế và Hạ tầng, 

Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và PTNT  

* Đoàn 3: Kiểm tra các xã Miền 4, Miền 5. 

Gồm các đồng chí: 

- Đ/c Lê Quang Huy - Phó bí thư TT Huyện ủy; 

- Đ/c Vũ Tiến Duật - Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo và cán bộ các cơ quan: Công an huyện, Kinh tế và Hạ tầng, 

Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và PTNT  

2. Ở các xã, thị trấn: 

- Đ/c Bí thư Đảng ủy; 
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- Đ/c Chủ tịch, đ/c Phó chủ tịch UBND; 

- Đ/c Trưởng Công an và các đồng chí Công an xã. 

- Đ/c Cán bộ địa chính xã; 

- Các lực lượng và phương tiện thực hiện tùy theo tình hình địa phương. 

Thời gian: bắt đầu 7h30 ngày 21/1/2022 (sáng thứ 6). 

Địa điểm: Tại trụ sở UBND huyện 

Nội dung kiểm tra: 

- Công tác tuyên truyền; 

- Công tác triển khai đến từng hộ vi phạm và ký cam kết tự giác tháo dỡ; 

- Công tác thực hiện: kẻ vạch sơn xác định phạm vi giải tỏa, thông báo tới 

các hộ dân, công tác tiến hành giải tỏa, công tác thu gom xử lý rác thải sinh 

hoạt. 

- Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Đài 

phát thanh huyện, UBND các xã, thị trấn  và các đơn vị bố trí thành phần tham 

gia đầy đủ, đúng giờ./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 
 
 
 
 

Lưu Văn Dũng 
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