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KẾ HOẠCH  

 Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường  

huyện Nam Trực năm 2022 

 

Trong những năm qua thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện ủy 

Nam Trực việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên 

các tuyến đường đã được các ngành, các địa phương chú trọng thực hiện đã tạo 

sự chuyển biến tích cực trong thói quen của người dân sống dọc theo các trục 

đường chính. Tuy nhiên, hiện nay trên một số tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, 

đường huyện, đường trục xã xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm mới, tái vi 

phạm và các hành vi vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh, cảnh quan môi trường. Để 

đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn toàn 

huyện, UBND huyện Nam Trực xây dựng kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang 

an toàn giao thông trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, 

sự tham gia của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đối với công tác bảo đảm hành 

lang an toàn giao thông; quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND 

- UBND huyện tới các xã, thị trấn thực hiện thống nhất trên toàn huyện, gắn với 

trách nhiệm của người đứng đầu. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý 

thức của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh, góp phần 

nâng cao đời sống nhân dân, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. 

- Lập lại trật tự an toàn giao thông, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, 

lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán, đảm 

bảo an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường trên các tuyến 

đường trên địa bàn huyện, ngăn chặn việc xây dựng các công trình cầu, cống 

đấu nối trái phép với các tuyến đường. Tập trung vào các tuyến đường: 

ĐT490C, ĐT485B, QL21B, QL21, ĐT487, ĐT 487B và các tuyến đường trục 

huyện. 

- Nâng cao nhận thức về nếp sống văn hóa của cư dân sống 2 bên các 

tuyến đường, tạo sự đồng thuận cao của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 

cộng đồng dân cư trong việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi 
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trường nhất là văn hóa sinh hoạt, sản xuất kinh  doanh phải gắn liền với công tác 

đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường tạo lập diện mạo mới cho các tuyến 

đường,  không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân 

2. Yêu cầu 

- Tiến hành đồng bộ các biện pháp về tuyên truyền vận động các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị và người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà nước 

về trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông; thực hiện nếp sống văn minh, 

không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông làm nơi 

kinh doanh, buôn bán, không xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, gây mất 

mỹ quan, cản trở giao thông; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 

quyết tâm đưa công tác quản lý vỉa hè, lòng, lề đường, trật tự an toàn giao thông, 

vệ sinh môi trường đi vào nề nếp. 

- 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.  

- Tiến hành tổ chức ra quân đồng loạt trên địa bàn toàn huyện một quý 1 

lần vào các tháng đầu tiên của quý kết hợp với việc duy trì thường xuyên của 

các xã, thị trấn, các cơ sở thôn, xóm. 

- Đồng chí Bí thư - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm 

trước Huyện ủy - UBND huyện về tình hình trật tự hành lang an toàn giao thông 

trên địa bàn quản lý. 

- Đối với các trường hợp buôn bán, sản xuất, kinh doanh vi phạm các quy 

định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đã được nhắc nhở nhưng cố tình 

vi phạm thì kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ huyện đến các xã, thị trấn, các 

tổ dân phố, thôn, xóm để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân 

dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỰC HIỆN 

1. Đối tượng. 

- Các cá nhân, cơ quan, tổ chức… có hành vi lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, 

lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông. 

- Các hành vi tổ chức họp chợ, buôn bán, tập kết hàng hóa trái quy định 

của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các hành vi đổ rác, phế thải xây dựng 

gây mất vệ sinh môi trường. 
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- Các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông có hành 

vi vi phạm quy định của pháp luật (dừng, đỗ đón trả khách, bốc dỡ hàng hóa trái 

quy định….)  

2. Phạm vi thực hiện 

Tổ chức huy động lực lượng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, 

UBND các xã, thị trấn ra quân thực hiện để lập lại trật tự an toàn giao thông, vệ 

sinh môi trường, đảm bảo văn minh các tuyến đường trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

Thời gian tổ chức thực hiện: 

- Quý 1: từ 24/1/2022 (22 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến 27/1/2022 (25 

tháng Chạp năm Tân Sửu) (tập trung ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao 

thông đảm bảo trật tự trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2022 trên toàn 

huyện)  

- Quý 2: trong tháng 4/2022, Quý 3 trong tháng 7/2022, Quý 4 trong tháng 

10/2022 (Căn cứ tình hình thực tế UBND huyện thông báo bằng văn bản thời 

gian cụ thể) 

Ngoài các đợt cao điểm nêu trên UBND các xã, thị trấn thường xuyên duy 

trì các hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức cá nhân thực hiện 

đảm bảo hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường vào chủ nhật của 

tuần đầu hàng tháng trong năm. 

1. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục 

1.1. Nội dung, hình thức tuyên truyền  

- Tuyên truyền trên đài phát thanh huyện, hệ thống truyền thanh các xã, 

thị trấn; Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, vệ sinh môi trường theo hướng bền vững, văn minh, các quy định về 

xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.  

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt 

thường kỳ của cấp uỷ chi bộ, tổ dân phố, thôn, xóm, các cơ quan, ban ngành, 

đoàn thể… 

- Tổ chức tập huấn về việc xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự công 

cộng, trật tự an toàn giao thông. 

- Tiếp tục ký cam kết không vi phạm với từng đối tượng cụ thể: Chủ hộ 

mặt đường, chủ cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, chủ phương tiện cơ giới (như 

Taxi, xe khách, xe tải)… 

1.2. Lực lượng tuyên truyền vận động giáo dục: 

- Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Nam Trực. 

- Hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn. 

- Tổ công tác của huyện và của các xã, thị trấn. 
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- Công an huyện và công an các xã, thị trấn. 

- Bí thư chi bộ và trưởng các tổ dân phố, khu dân cư, thôn xóm. 

 

2. Tổ chức ra quân, kiểm tra và xử lý: 

Sau thời gian tuyên truyền, vận động, giáo dục, ký cam kết với từng hộ, 

từng đơn vị sẽ tổ chức ra quân kiểm tra và xử lý kiên quyết thực hiện cưỡng chế 

giải tỏa theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp không tự giác 

tháo dỡ theo cam kết mà vẫn tiếp tục vi phạm trật tự hành lang an toàn giao 

thông, vệ sinh môi trường. Mọi chi phí cho việc cưỡng chế tháo dỡ giải tỏa thì 

chủ hộ, chủ đơn vị phải chịu trách nhiệm. 

2.1. Lực lượng tham gia: 

- Ban An toàn giao thông của huyện và các xã, thị trấn. 

- Tổ công tác của huyện và các xã, thị trấn. 

- Đài phát thanh huyện. 

- Công an huyện, công an các xã, thị trấn. 

- Lãnh đạo, cán bộ các xã, thị trấn. 

- Tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng các thôn xóm có liên quan. 

- Các thành phần khác. 

2.2. Phương tiện tham gia:  

Tùy tình hình thực tế các xã chủ động bố trí phương tiện và lực lượng phù 

hợp để thực hiện có hiệu quả. 

IV. Phân công nhiệm vụ: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ công tác triển khai thực hiện 

kế hoạch này (Thành phần tổ công  tác do 1 phó chủ tịch UBND huyện làm tổ 

trưởng; Lãnh đạo công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên 

và môi trường làm tổ phó, các tổ viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, 

đơn vị của huyện; Mời Uỷ ban mặt trân tổ quốc huyện và các hội, đoàn thể 

huyện tham gia tổ công tác). 

- 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, 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. 
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2. Phòng Tài nguyên 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. 

- Duy trì thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác 

thải trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa 

bàn các xã, thị trấn. 

3. Công an huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hoá - thông 

tin xây dựng bài tuyên truyền. 

- 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. 

- Phối hợp với Ban tuyên giáo huyện uỷ, đài phát thanh huyện, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, vệ 

sinh môi trường. 

- 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. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các nhà trường tăng cường giáo dục pháp luật và thực hiện nếp 

sống văn minh, văn hoá học đường; giữ gìn các giá trị truyền thống, thẩm mỹ và 

lối sống lành mạnh; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. 

- Phát động phong trào xuống đường làm vệ sinh môi trường cơ quan 

trường học định kỳ hàng tuần. 

5. Phòng Tư Pháp 

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng quy trình xử lý cưỡng chế giải 

tỏa, hướng dẫn các đơn vị trong việc lập hồ sơ xử lý vi phạm các vi phạm trật tự 

hành lang an toàn giao thông đảm bảo theo quy định của pháp luật. 



6 

 

- Phối hợp với Đài phát thanh huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. 

6. Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao 

Phối hợp với các phòng ban chức năng chuẩn bị nội dung tuyên truyền và 

tổ chức phát thanh trên Đài phát thanh huyện, hệ thống truyền thanh các xã, thị 

trấn để nhân dân biết và thực hiện. 

7. Phòng Văn hóa và thông tin. 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị UBND xã, thị trấn xây dựng 

kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân 

bằng nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực tới tận cơ sở để nhân dân, cán bộ, 

học sinh trong huyện tự giác thực hiện các nội dung kế hoạch. 

- Phối hợp với Đài phát thanh Huyện phát hiện và đưa tin kịp thời những 

điển hình tiến tiến, gương” người tốt, việc tốt”, phê phán những hành vi vi phạm 

trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. 

8. Phòng Tài chính kế hoạch 

Tham mưu, bố trí kinh phí theo kế hoạch và kinh phí bổ sung phục vụ 

thực hiện các phát sinh đột xuất trình UBND huyện xem xét quyết định. 

9. UBND các xã, thị trấn 

- Kiện toàn Ban An toàn giao thông 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 kê hoạch của huyện. Kế hoạch gửi về UBND huyện 

qua phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 30/1/2022. 

- 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. 

- Chủ động bố trí lực lượng thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch. 

Chịu trách nhiệm lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm về hành lang an 

toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, tập kết vật liệu xây dựng… 

gây cản trở giao thông các hành vi vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường. 

Tổ chức lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan giải toả các bục bệ, cầu 

dẫn, lều lán, mái che, mái vẩy. Kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp lấn 

chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tập kết vật liệu, hàng 

hoá, đậu, đỗ xe trái quy định. 

- 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 này; kiên quyết xử lý, 

cưỡng chế giải tỏa đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành các 
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quy định của pháp luật. Sau đợt giải tỏa kẻ vạch sơn đối với những nơi có vỉa hè 

cho người đi bộ, việc kẻ vạch sẽ được thống nhất đối với từng tuyến đường. 

- Làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đảm bảo hành 

lang an toàn giao thông trên các trục đường quản lý. 

- 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 

10. Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, các Hội, đoàn thể, đoàn thanh 

niên công sản Hồ Chí Minh huyện. 

- Cử Lãnh đạo, cán bộ tham gia tổ công tác của Huyện để triền khai thực 

hiện nội dung kế hoạch này. 

- Tuyên truyền, quán triệt nội dung đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn 

giao thông, vệ sinh cơ sở trực thuộc. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ kế hoạch của UBND huyện và chức năng, nhiệm vụ được giao, 

các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai theo đúng tiến độ. 

- UBND huyện giao Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng là đơn vị 

thường trực theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, định kỳ tổng hợp 

và báo cáo kết quả, đề xuất khen thưởng đối với tập thể cá nhân có thành tích; 

xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn 

vị thông tin kịp thời về UBND huyện để chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận:            
- UBND tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- TT Huyện ủy; 

- TT Hội đồng nhân dân huyện; 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đ/c phó chủ tịch UBND huyện; 

- Ban ATGT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử;    

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 
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