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Giải tỏa hành lang an toàn giao thông 
tại các tuyến đường trên địa bàn xã năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 15/7/2022 của Ban ATGT huyện 
Nam Sách về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường huyện 
quản lý và đường nội thị trên địa bàn huyện năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch năm an toàn giao thông 2022; Ban an toàn giao thông xã 
Thanh Quang xây dựng Kế hoạch giải tỏa các tuyến đường trên địa bàn xã năm 2022, 
cụ thể:

I. Mục đích, yêu cầu
- Nhằm tạo sự chủ động, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc quản lý, 

chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ của UBND xã Thanh 
Quang;

- Làm tốt công tác quản lý, kịp thời xử lý vi phạm, chống tái lấn chiếm hành 
lang duy trì đường thông, hè thoáng, góp phần đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, góp 
phần phát triển kinh tế xã hội và giảm thiểu tai nạn, nguy cơ ùn tắc giao thông;

- Nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của công tác quản lý, 
bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; lập lại trật tự, kỷ cương về việc chấp hành Luật 
giao thông đường bộ.

II. Vị trí, phạm vi giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông
1. Vị trí giải tỏa
- Đường Q u ố c  l ộ  3 7 .
- Đường Thanh Quang - Hợp Tiến: đường Thanh Quang – Nam Tân.
- Đường khu Đô Thị Thanh Quang – Quốc Tuấn; chợ Rồng.
- Các tuyến đường liên thôn.
2. Phạm vi giải tỏa
a. Đối với Ban ATGT xã
- Nếu chiều rộng vỉa hè hoặc khoảng cách từ mép nhựa đến nhà dân <=1m thì 

phạm vi là toàn bộ phần mặt đường và mái che, mái vẩy phía trên mặt đường. Biển 
quảng cáo, pano, áp phích, biển báo không phải báo hiệu đường bộ thấp hơn 3m 
vuông góc với mặt đường và che khuất tầm nhìn, che khuất biển báo hiệu đường bộ, 
có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

- Nếu chiều rộng vỉa hè hoặc khoảng cách từ mép nhựa đến nhà dân > 1m và 



<= 3m thì phạm vi là 1m tính từ mép bloc (đối với đoạn có bloc) hoặc mép đường 
nhựa trở ra (đối với đoạn không có bloc, vỉa hè); Các biển quảng cáo, pano, áp phích, 
biển báo không phải báo hiệu đường bộ.

- Nếu chiều rộng vỉa hè hoặc khoảng cách từ mép nhựa đến nhà dân > 3m thì 
phạm vi là 2m tính từ mép block (đối với đoạn có bloc) hoặc mép đường nhựa trở ra 
(đối với đoạn không có block, vỉa hè); Các biển quảng cáo, pano, áp phích, biển báo 
không phải báo hiệu đường bộ.

+ Phạm vi ngoài khu dân cư: Phạm vi giải tỏa là 5m tính từ mép đường 
nhựa trở ra.

+Tại vị trí bụng đường cong, nút giao: Phạm vi xác định tối thiểu như trên và 
đảm bảo không che khuất tầm nhìn.

+ Các khu vực tập trung lều, quán bán hàng, các điểm kinh doanh tre, nứa, 
vật liệu xây dựng, các tụ điểm họp chợ ven đường và các vi phạm khác trong phạm vi 
đất dành cho đường bộ, phát quang cây xanh để đảm bảo tầm nhìn cho người tham 
gia giao thông...

+ Đối với các đoạn, tuyến đường chuẩn bị nâng cấp hoặc đang nâng cấp có 
chủ trương mở rộng lòng đường và vỉa hè, cần tổ chức giải tỏa và vận động nhân dân 
giải tỏa toàn bộ phần đất hành lang đường để thi công công trình.

b) Đối với các thôn:
- Phát quang cây xanh để đảm bảo tầm nhìn, mất an toàn lưới điện
- Tuyên truyền vận động nhân dân không tập kết nguyên vật liệu xây dựng; 

để đồ, vật làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
III. Tổ chức giải tỏa vi phạm
1. Công tác chuẩn bị
- Tổ chức tuyên truyền: UBND xã, phối hợp với Hạt đường bộ huyện sử 

dụng loa phát băng ghi âm tuyên truyền di động và tuyên truyền trên trên Đài Phát 
thanh huyện, xã;

- Ban ATGT xã tổ chức ký cam kết với từng hộ dân ven đường, người bán 
hàng; đồng thời thống kê vi phạm để phục vụ công tác giải tỏa. Thông qua việc ký 
cam kết tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giải tỏa.

2. Tiến độ thực hiện
- Tổ chức họp triển khai Kế hoạch xong trước ngày 25/7/2022;
- Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh xã 

tuyên truyền lưu động. Ký cam kết với từng hộ dân ven đường, người bán hàng; đồng 
thời thống kê vi phạm để phục vụ công tác giải tỏa từ ngày từ ngày 26/7 đến ngày 
10/8/2022;

- Tổng hợp số liệu vi phạm, tổ chức giải tỏa vi phạm từ ngày 06/8 đến ngày 



10/8/2022; Tổ chức giải tỏa từ ngày 20/8 đến 30/8/2022.
3. Tổ chức giải tỏa vi phạm
Căn cứ vào khối lượng vi phạm thống kê cần giải tỏa, Ban ATGT xã giao cho 

Cán bộ ĐC GTNN; Công an xã chủ trì tham mưu Ban ATGT xã chỉ đạo các lực 
lượng tổ chức giải tỏa, tập trung các vị trí trọng điểm thường có ùn tắc giao thông, lấn 
chiếm lòng đường vỉa hè họp chợ 

Các vị trí đoạn đường, tuyến đường còn lại của các thôn. Ủy ban nhân dân, 
Ban an toàn giao thông xã giao cho các ông, bà trưởng thôn chỉ đạo các hội, đoàn thể, 
công an viên, thôn đội trưởng, tuyên truyền tổ chức giải tỏa.

Nội dung giải tỏa.
- Thời gian làm việc: Sáng 6h30, chiều 13h30. Các lực lượng tham gia giải 

tỏa tập trung tại UBND xã đồng thời thông báo cho các hộ gia đình vi phạm biết lịch 
làm việc để phối hợp thực hiện.

- Trường hợp nếu thời gian giải tỏa không xong thì chuyển sang ngày 
tiếp theo 

- Lực lượng tham gia giải tỏa.
+ Ban ATGT xã.
+ Lực lượng Công an – Quân sự. Các ông, bà trưởng phó thôn, khu dân cư 
+ Đài truyền thanh xã: 01 máy quay ghi hình.
Phân công mang các dụng cụ phù hợp với nội dung cần giải tỏa của địa bàn 

xã, thị trấn (thang, kìm, búa, xà beng...) để phục vụ giải tỏa.
UBND xã giao cho Cán bộ ĐC GTNN tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

với UBND xã và Ban ATGT huyện.
Kinh phí giải tỏa.
Cán bộ GTNN – Công an xã: Lập dự trù kinh phí cho lực lượng tham gia giải 

tỏa.
III. Duy trì quản lý hành lang, chống tái lấn chiếm sau giải tỏa
1. Nội dung quản lý và chống tái lấn chiếm HLATGT
Sau khi giải tỏa xong Ban ATGT xã thực hiện quản lý, chống tái lấn chiếm 

trong phạm vi lòng đường và phần vỉa hè  đối với các vi phạm sau:
- Họp chợ, bán hàng;
- Đặt biển quảng cáo, pano, áp phích và các loại biển không phải báo hiệu 

đường bộ mà chưa được cấp giấy phép theo quy định. (Ngoài phạm vi quy định trên 
các biển phải đặt song song với tim đường).

- Dựng lều quán, lán tạm;
- Tập kết rác trái với quy định bằng văn bản của chính quyền địa phương, vật 



liệu (trừ trường hợp hộ dân tập kết tạm thời để phục vụ trực tiếp xây dựng công trình 
của gia đình, tổ chức có tính chất đơn lẻ; trong trường hợp này, chỉ được tập kết tạm 
không quá 1/2 ngày để trung chuyển ra khỏi phạm vi; hạn chế tối đa việc chiếm dụng 
lòng đường, không quá 1/4 mặt đường và phải đảm bảo an toàn giao thông trong 
toàn bộ thời gian sử dụng tạm thời);

- Rau, hoa màu, cây ngắn ngày và cây che khuất tầm nhìn, báo hiệu;
- Buộc gia súc và các vi phạm khác ảnh hưởng tới an toàn giao thông;
2. Lực lượng quản lý và duy trì chống tái lấn chiếm
- UBND xã tổ chức 1 tổ gồm 5 người do  đồng chí  Uỷ viên UBND Trưởng 

công an xã lãnh đạo chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc quản lý và duy 
trì chống tái lấn chiếm;

3. Phối hợp quản lý, duy trì chống tái lấn chiếm
- Lực lượng Công an – Quân sự; cán bộ địa chính GTNN thường xuyên 

tuyên truyền, kiểm tra sớm phát hiện và nhắc nhở các cá nhân, tổ chức có vi phạm 
nhằm đáp ứng được mục tiêu của Kế hoạch và chống tái vi phạm đảm bảo đường 
thông hè thoáng;

- Đối với những tổ chức, cá nhân cố tình tái vi phạm tổ chức giải tỏa ngay. 
Trường hợp cần thiết, UBND xã, báo Công an huyện và Hạt đường bộ báo Thanh tra 
Sở GTVT hỗ trợ giải tỏa. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm phát 
sinh và tái vi phạm  ngay từ khi có nguy cơ hình thành, tạo được thói quen, có ý thức 
của những người dân kinh doanh, buôn bán hàng hóa và sinh sống ven đường;

- Tang vật thu được trong quá trình giải tỏa không trả lại, mà được tập kết 
tại UBND xã (nội dung này các hộ dân đã cam kết bằng văn bản). Sau mỗi buổi 
giải tỏa có biên bản tổng hợp khối lượng thu giữ, để làm các thủ tục thanh lý hoặc 
tiêu hủy theo quy định.

Trên đây là nội dung Kế hoạch Giải tỏa, duy trì chống tái lấn chiếm và quản 
lý hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn xã quản lý./.

Nơi nhận:
- Ban ATGT huyện (báo cáo);
- Công an – Quân sự xã;
- Cán bộ ĐC GTNN;
- Đài TT xã;
- Các ngành đoàn thể;
- Các thôn;
- Lưu VP.

TM. BAN ATGT XÃ
PHÓ TRƯỞNG BAN

Phó chủ tịch UBND xã
Tạ Văn Hưng
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