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KẾ HOẠCH 

Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2023 

  
 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-BATGT ngày 31/01/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về Giải tỏa hành lang an toàn đường bộ năm 2023; Kế 

hoạch số 279/KH-SGTVT ngày 02/02/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn 

La về giải tỏa hành lang an toàn đường bộ năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu xây dựng kế hoạch giải toả hành lang 

an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên địa bàn huyện năm 2023, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an 

toàn đường độ (HLATĐB); tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các 

tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện về công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ, trật tự và văn minh đô thị, góp phần vào việc thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng 

nếp sống văn hóa ở đô thị và nông thôn theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn 

minh. 

- Đảm bảo các tuyến đường được thông thoáng, tầm nhìn không bị che 

khuất, đặc biệt tại các vị trí giao cắt, điểm mất an toàn giao thông, xóa bỏ tình 

trạng san lấp mặt bằng, lấn chiếm đất của đường bộ để xây dựng công trình sai 

quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi tập kết vật liệu, kinh doanh 

buôn bán, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện cải tạo, mở rộng nâng cấp các 

tuyến đường. 

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương 

gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, bảo vệ HLATĐB; nâng 

cao nhận thức của người dân về chấp hành các quy định của pháp luật về bảo 

vệ công trình giao thông, HLATĐB, góp phần tích cực xây dựng và hình thành 

văn hóa giao thông trong cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn phải xác định công tác giải tỏa hành lang an toàn đường bộ là một trong 
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những nhiệm vụ quan trọng; chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp 

với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về giải tỏa hành 

lang, lấn, chiếm lòng, lề đường, hè phố, trật tự đô thị trên địa bàn. Tăng cường 

các biện pháp tuyên truyền để người dân nghiêm túc chấp hành các quy định 

của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trật tự an toàn 

giao thông, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông 

thôn. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, vi phạm 

HLATĐB. Đưa công tác quản lý HLATĐB ngày càng đi vào nề nếp, ổn định. 

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, các 

cơ quan quản lý đường bộ trong phát hiện, tuyên truyền, xử lý vi phạm 

HLATĐB theo Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành tại 

Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 và tuân thủ các quy định hiện 

hành của pháp luật. 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ hành lang 

an toàn đường bộ 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và sử dụng HLATĐB 

đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là 

các quy định của văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Giao thông đường bộ; 

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, sửa đổi bổ sung một số 

điều tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013 và Nghị định số 

117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

31/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt, sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 

123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, sửa đổi bổ sung một số điều tại 

Thông tư số 35/2017/TTBGTVT ngày 09/10/2017, Thông tư số 13/2020/TT-

BGTVT ngày 29/6/2020 và Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 

của Bộ Giao thông vận tải. 

- Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải 

pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của Nhân dân để tạo 

sự đồng tình, hưởng ứng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông. Thực hiện 

các phương thức tuyên truyền đa dạng, dễ tiếp cận như: Tổ chức các hoạt động 
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tuyên truyền lồng ghép với các sự kiện của địa phương, tuyên truyền trực tiếp  

đến người dân; thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, báo in, báo hình; phát 

tờ rơi tuyên truyền, xe tuyên truyền lưu động; thông qua các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ; đưa việc tuyên truyền không vi phạm HLATĐB vào các quy 

ước về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, các tiêu chí về xây dựng nông thôn 

mới tại các vùng nông thôn trên địa bàn; tổ chức ký cam kết không vi phạm 

HLATĐB cho các hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường trên địa bàn như 

QL.6, QL.6C, tỉnh lộ 103 và hệ thống đường huyện, đường xã, đường nội thị, 

thị trấn Yên Châu. 

2. Kiểm tra, rà soát, phát hiện các vi phạm hành lang an toàn đường 

bộ 

- Các cơ quan, đơn vị quản lý, bảo trì thường xuyên đường bộ đóng trên 

địa bàn huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện các vi phạm về 

HLATĐB, tuyên truyền, lập biên bản xác định vi phạm đề nghị các tổ chức, cá 

nhân chấm dứt hành vi vi phạm, trả lại hành lang an toàn đường bộ; lập danh 

sách các trường hợp vi phạm trên từng tuyến đường, trong đó nêu rõ tên cá 

nhân, tổ chức, vị trí, lý trình, nội dung vi phạm, mức độ vi phạm làm cơ sở 

thực hiện các biện pháp giải tỏa HLATĐB. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 

chức năng và tổ chức chỉ đạo các trưởng bản, trưởng tiểu khu, công an xã... kịp 

thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông 

đường bộ trên địa bàn quản lý ngay từ ban đầu đồng thời phối hợp với cơ quan 

liên quan tiến hành xử lý theo quy định. 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi vi 

phạm hành lang an toàn đường bộ, kịp thời báo cáo với chính quyền địa 

phương, cơ quan, đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ 

trên địa bàn  để ngăn chặn và xử lý theo quy định. 

3. Xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ 

- Các cơ quan, đơn vị quản lý, bảo trì thường xuyên đường bộ đóng trên 

địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, theo chức năng nhiệm vụ và 

thẩm quyền tổ chức tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức chấm dứt 

hành vi vi phạm, tự động tháo dỡ, di dời công trình vi phạm ra khỏi phạm vi 

HLATĐB, đồng thời cam kết không tái lấn chiếm HLATĐB.  

- Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không nghiêm túc thực hiện thì 

xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật hoặc tuỳ theo mức độ 

nghiêm trọng của hành vi vi phạm thực hiện các biện pháp cưỡng chế giải toả 

theo quy định. 

- Trong quá trình thực hiện, các cơ quan quản lý đường bộ và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn phải có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện đảm 

bảo theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 
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của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Quản lý hành lang an toàn đường bộ 

- Đối với phạm vi HLATĐB đã được giải phóng mặt bằng thì cơ quan 

quản lý đường bộ và đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phải xác định rõ ranh 

giới, phạm vi và quản lý theo quy định, không để xảy ra các trường hợp lấn 

chiếm, tái lấn chiếm HLATĐB. Quản lý tốt việc cấp phép xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đấu nối vào đường bộ đang 

khai thác theo quy định của pháp luật. 

- Đối với phạm vi đất theo quy định thuộc HLATĐB nhưng chưa được 

giải phóng mặt bằng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý nghiêm theo quy 

hoạch, không cấp phép xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng công 

trình kiến trúc trong phạm vi HLATĐB. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Tham mưu cho UBND huyện xử lý các hành vi vi phạm hành lang an 

toàn giao thông đường bộ, các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm, sử dụng trái 

phép đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ. Đối với các trường hợp 

vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng 

và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang ngoài việc xử lý theo quy định của 

pháp luật thì tiếp tục xử lý trách nhiệm theo các điều khoản được quy định tại 

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường tăng cường công tác tuần đường, 

tuần kiểm kịp thời phát hiện các vi phạm HLATĐB; chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tuyên truyền, xử lý vi phạm 

theo thẩm quyền. 

- Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, lập dự toán kinh phí 

phục vụ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2023 

trên địa bàn huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định; tổng 

hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện. 

- Không cấp phép xây dựng đối với các trường hợp xây dựng trên đất 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của 

pháp luật. Quản lý tốt công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng đảm bảo phù 

hợp với các quy định về hành lang an toàn đường bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các 

tổ chức, cá nhân, UBND các xã, thị trấn xây dựng công trình phải nằm ngoài 

hành lang an toàn đường bộ. 

- Định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh, UBND huyện 

kết quả thực hiện; báo cáo 6 tháng trước 20/6/2023; báo cáo năm trước 

20/12/2023. Báo cáo nêu rõ tình hình vi phạm và việc xử lý vi phạm trên từng 

tuyến đường; các khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 
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2. Các cơ quan quản lý đường bộ đóng trên địa bàn huyện 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung theo quy định tại Điều 6 của 

quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La (theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La). Phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. 

- Cử đủ cán bộ thường xuyên, liên tục tham gia cùng Tổ công tác, xác 

định rõ các nội dung vi phạm. 

- Cung cấp các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường 

bộ trên tuyến đường được giao quản lý để làm cơ sở cho việc phối hợp tổ chức 

tuyên truyền, vận động, giải tỏa; cung cấp các mẫu, lập biên bản vi phạm theo 

quy định. 

- Chuẩn bị máy móc, phương tiện thực hiện cưỡng chế giải tỏa (nếu có 

yêu cầu). 

3. Phòng Tài chính Kế hoạch  

Thẩm định dự toán chi phí, cân đối nguồn vốn từ ngân sách huyện, bố trí 

đủ kinh phí phục vụ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn 

huyện năm 2023, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

Chịu trách nhiệm xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất, diện tích đất vi 

phạm, diện tích đất chồng lấn giữa đất đã được cấp quyền sử dụng và đất hành 

lang an toàn giao thông khi có yêu cầu của Tổ công tác; giải quyết các vấn đề 

về đất đai trong quá trình thực hiện cưỡng chế, giải tỏa. 

5. Công an huyện 

Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ thực hiện nghiêm các quy định về kiểm 

tra, xử lý vi phạm về kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông đường 

bộ; xử lý các hành vi phá hoại công trình đường bộ và lấn chiếm hành lang an 

toàn đường bộ làm mất an toàn giao thông trên địa bàn. Phối hợp với chính 

quyền địa phương, cơ quan quản lý đường bộ trong việc tổ chức cưỡng chế giải 

tỏa các vi phạm hành lang an toàn đường bộ. 

6. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa  

- Tổ chức phát sóng thường xuyên tại các trạm phát thanh trung tâm 

huyện và các xã bằng tiếng phổ thông và tiếng Thái tuyên truyền về trách 

nhiệm bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ và các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao 

thông; thông báo thường xuyên nội dung Kế hoạch giải tỏa hành lang giao 

thông năm 2023. 
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- Cử phóng viên xây dựng tin, bài để đưa tin thường xuyên nhằm tuyên 

truyền trong quá trình thực hiện giải tỏa theo kế hoạch. 

7. Điện lực Mai Sơn - Khu vực Yên Châu và Công ty cổ phần cấp 

nước Sơn La - Chi nhánh nước Yên Châu 

Đối với những trường hợp vi phạm hành lang phải thực hiện cưỡng chế, 

giải tỏa. Để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện cưỡng chế, giải tỏa thì 

ngừng cung cấp dịch vụ cấp điện, cấp nước khi có văn bản yêu cầu của Tổ 

công tác liên ngành. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang ATĐB năm 2023 trên địa bàn 

quản lý và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và hiệu quả (trong đó lưu ý 

nội dung kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ cần thực hiện về công tác tuyên 

truyền); kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm; quản lý phạm vi đất HLATĐB và 

biện pháp, thời gian thực hiện. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ trên địa bàn kiểm tra, 

thống kê, rà soát các trường hợp vi phạm hành lang; tuyên truyền, vận động ký 

cam kết tự tháo dỡ, cam kết không tái vi phạm, báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện các trường hợp phải thực hiện cưỡng chế, xử lý các đối tượng vi phạm 

HLATĐB theo quy định. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung theo quy định tại Điều 8 của 

quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La (theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La). Phối hợp với các đơn vị quản lý sửa 

chữa đường bộ trên địa bàn xử lý kịp thời, theo thẩm quyền các hành vi vi 

phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ thuộc địa bàn quản lý ngay từ 

giai đoạn đầu. 

- Tổ chức thực hiện công tác giải tỏa hành lang giao thông theo đúng 

tiến độ, kế hoạch của huyện đề ra; tổng hợp báo cáo kịp thời những phát sinh, 

vướng mắc trong qua trình thực hiện. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức cưỡng chế, xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành 

lang an toàn đường bộ trên địa bàn quản lý. 

- Tiếp nhận bàn giao quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên 

địa bàn quản lý, bảo vệ mốc lộ giới tại địa phương. 

- Định kỳ báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện (qua phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện); báo cáo 6 tháng trước 15/6/2023; báo cáo năm trước 

15/12/2023. Báo cáo nêu rõ tình hình vi phạm và việc xử lý vi phạm trên từng 

tuyến đường; các khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có). 
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9. Các cơ quan, đơn vị, trường học, các đoàn thể, các tổ chức chính 

trị - xã hội trên địa bàn huyện 

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

sử dụng, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông đường bộ đến 

toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, chiến sỹ trong cơ quan đơn vị 

mình được biết và vận động người thân trong gia đình thực hiện; theo chức 

năng nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn đường 

bộ trên địa bàn huyện. 

Trên đây là Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn 

huyện Yên Châu năm 2023. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Sơn La (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 

- Sở Giao thông vận tải tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (b/c); 

- Thanh tra giao thông – Sở GTVT; 

- Chi cục quản lý đường bộ I.1; 

- Các cơ quan quản lý đường bộ trên địa bàn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện: 

- Lưu: VT, KTHT (Tắng). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 

   Lù Văn Cường 
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