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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ  

trên địa bàn huyện Chi Lăng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 965/KH-SGTVT ngày 07/4/2022 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường quốc lộ 1B, 3B, 4A, 31, 279 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Để tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước, lập lại kỷ 

cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn đường bộ 

các tuyến Quốc lộ 279, đường tỉnh ĐT 250, ĐT 234, ĐT 238, các tuyến đường 

huyện, tuyến đường đi qua trung tâm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. UBND 

huyện ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an 

toàn đường bộ trên địa bàn huyện Chi Lăng, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, sự phối 

hợp giữa các cơ quan, ban, ngành chuyên môn và địa phương trong việc bảo vệ 

KCHT GTĐB trên các tuyến Quốc lộ 279, đường tỉnh ĐT 250, ĐT 234, ĐT 238, 

các tuyến đường huyện, tuyến đường đi qua trung tâm các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

-  Nâng  cao  ý  thức  tự  giác  chấp  hành  pháp  luật  và  trách  nhiệm  của  

các  tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ. 

-  Lập  lại  kỷ cương pháp luật  trong  việc  bảo  vệ  vệ KCHT GTĐB, đảm  

bảo tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông để ngăn chặn và giảm 

thiểu tai nạn giao thông. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị  bảo dưỡng 

thường xuyên trong việc quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ. 

2. Yêu cầu 

- Nghiêm túc triển khai đồng bộ, quyết liệt có sự chỉ đạo thường xuyên từ 

UBND huyện,  sự  phối  hợp  của  UBND  các xã, thị trấn,  các  Nhà  thầu  bảo 

dưỡng thường xuyên (BDTX), công an huyện. 

- Kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong phạm vi đất của đường 

bộ, đảm bảo tầm nhìn được thông thoáng nhằm đảm bảo an toàn giao thông.  

- Các phòng, ban, đơn vị, các nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên (BDTX) 

được giao nhiệm vụ phải có sự phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giải 

tỏa và quản lý chặt chẽ không để tình trạng tái phạm, lấn chiếm hành lang sau khi 

đã được giải tỏa. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi, đối tượng 

- Kiểm tra, xử lý, giải tỏa các hành vi vi phạm trong phạm vi đất của 

đường bộ (01m) đối với quốc lộ ngoài khu vực nội thị và đường từ cấp IV trở 

xuống đối với các đường khác, trong phạm vi đường đỏ (vỉa  hè) đối với quốc lộ 

đi qua khu vực nội thị và đường trong đô thị theo quy định tại Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chỉnh phủ quy định về quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 

03/9/2013 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

11/2020/NĐ-CP.  

1.2. Đối tượng 

Các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân gồm: 

- Cây trồng trong phạm vi đất của đường bộ ảnh hưởng đến tầm nhìn;  

- Để các vật che chắn trái quy định trong phạm vi đất của đường bộ gây 

ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ; treo băng rôn, biểu  ngữ  trái  

phép ảnh hưởng đến ATGT; đặt, treo biển hiệu, biển cửa hàng, biển quảng cáo, 

phơi nông lâm sản, tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa, rác thải trong phạm vi  

lòng đường, lề đường, trên hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước; 

-  Dựng lều quán, cổng ra vào, mái che, tường rào các loại gây mất an toàn 

giao thông trong phạm vi đất của đường bộ; 

- Đào, khoan, xẻ đường trái phép, lấp rãnh dọc thoát nước. 

- Xây dựng các công trình mới trong phạm vi đất dành cho đường bộ. 

2. Nội dung thực hiện: 

2.1. Công tác tuyên truyền 

Thành lập tổ công tác phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó tuyên 

truyền trọng tâm các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, hành lang an toàn đường bộ để chính quyền địa phương, đặc biệt là 

nhân dân sinh sống hai bên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, 

các tuyến đường đi qua trung tâm các xã, thị trấn nắm và hiểu rõ các quy định 

của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vận động nhân dân 

tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông. 

2.2. Công tác xử lý vi phạm 

- Tổng rà soát, phân loại các hành vi vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, hành lang đường bộ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, 

các tuyến đường đi qua trung tâm các xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện. 

- Ra quân xử lý kiên quyết ngay các vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép 

phần đất của đường bộ, để giảm nguyên nhân gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn 

giao thông và an toàn công trình đường bộ gồm: Tập kết vật liệu xây dựng, hàng 

hóa, biển hiệu, biển quảng cáo trái phép; các chướng ngại vật trên lòng, lề đường; 
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các công trình nhà ở, lều quán, mái tre, mái vẩy, cây cối; họp chợ, mua bán; đổ 

rác, nước thải... nằm trong phạm vi đất của đường bộ.  

- Ra quân tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về thi công, bảo trì, vi 

phạm khác về quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ KCHTGTĐB theo quy định tại 

Điều 13 và Điều 15 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ. 

Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp pháp để bảo đảm giao thông trên tuyến 

đường được giao quản lý luôn an toàn, thông suốt. 

- Kiểm tra, hướng dẫn nhà thầu BDTX thực hiện nhiệm vụ tuần đường 

đúng quy định; xử lý, xử phạt vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu BDTX không 

thực hiện việc tuần đường đúng quy định, không kịp thời phát hiện và không báo 

cáo các vi phạm KCHTGTĐB và HLATĐB. 

- Trong quá trình thực hiện phát hiện các hành vi vi phạm mới về KCHT 

GTĐB, HLATĐB. Tổ công tác tiến hành tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá 

nhân, hộ gia đình tự giác tháo dỡ, di rời, trả lại nguyên trạng ban đầu do hành vi 

vi phạm gây ra. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không tự giác 

tháo dỡ, di rời, trả lại nguyên trạng ban đầu do hành vi vi phạm gây ra. Tổ công 

tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. 

3. Các bước tiến hành 

3.1. Công tác tuyên truyền 

Tổ công tác phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và các cơ quan liên 

quan tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông, trong đó tuyên truyền trọng tâm các quy định về quản lý, bảo vệ hành lang 

an toàn đường bộ để Nhân dân sinh sống trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, 

đường huyện, các tuyến đường đi qua trung tâm các xã, thị trấn và hiểu rõ các 

quy định của pháp luật về bảo vệ KCHTGTĐB. Vận động Nhân dân tự giác tháo 

dỡ các công trình vi phạm trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông. 

3.2. Nội dung thực hiện 

- Tổng rà soát, phân loại các hành vi vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, hành lang đường bộ tại các vị trí theo kế hoạch. 

- Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về thi công, bảo trì, vi phạm 

khác về quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ KCHTGTĐB theo quy định tại Điều 13 

và Điều 15 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019. Thực hiện các biện 

pháp cần thiết và hợp pháp để bảo đảm giao thông trên tuyến đường được giao 

quản lý luôn an toàn, thông suốt. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng và Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện trong quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm KCHTGTĐB và HLATĐB; phân 

định rõ trách nhiệm giữa các bên liên quan trong việc quản lý và bảo vệ 

KCHTGTĐB. 

- Tiếp tục thực hiện công tác giải tỏa đối với các trường hợp đã thống kê vi 

phạm chưa được xử lý ở các năm 2019, 2020 và 2021. Duy trì đối với các tuyến đã 

giải tỏa và không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới. 
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- Trong quá trình thực hiện phát hiện các hành vi vi phạm mới về kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ. Tổ công tác tiến hành 

tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự giác tháo dỡ, di rời, 

trả lại nguyên trạng ban đầu do hành vi vi phạm gây ra. Trong trường hợp tổ 

chức, cá nhân, hộ gia đình không tự giác tháo dỡ, di rời, trả lại nguyên trạng ban 

đầu do hành vi vi phạm gây ra, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành 

chính theo quy định. 

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/4/2022 đến 30/10/2022 trên các tuyến 

Quốc lộ 279, đường tỉnh ĐT 250, ĐT 234, ĐT 238, các tuyến đường huyện, 

tuyến đường đi qua trung tâm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

5. Công tác phối hợp triển khai trên tuyến Quốc lộ 279 (Thời gian thực 

hiện từ ngày 01/5/2022 đến ngày 15/5/2022): Phối hợp với Tổ công tác của 

Thanh tra Giao thông Vận tải, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, cụ thể: 

- Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 01 người. 

- Công an xã, thị trấn trên từng địa bàn: 01 người 

- Trưởng thôn, trưởng khu phố: 01 người 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn: 01 người. 

- Công chức địa chính giao thông các xã, thị trấn. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

1.1. Bố trí lực lượng tham gia, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau: 

Phối hợp với nhà thầu BDTX vận động tổ chức, cá nhân có vi phạm tự giác 

khắc phục các hành vi vi phạm. Nếu không khắc phục kịp thời, tiến hành xử phạt 

đối với các hành vi vi phạm sau đây: 

- Cây trồng trong phạm vi đất của đường bộ ảnh hưởng đến tầm nhìn;  

- Để các vật che chắn trái quy định trong phạm vi đất của đường bộ gây 

ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ; treo băng rôn, biểu  ngữ  trái  

phép ảnh hưởng đến ATGT; đặt, treo biển hiệu, biển cửa hàng, biển quảng cáo, 

phơi nông lâm sản, tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa, rác thải trong phạm vi  

lòng đường, lề đường, trên hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước; 

-  Dựng lều quán, cổng ra vào, mái che, tường rào các loại gây mất an toàn 

giao thông trong phạm vi đất của đường bộ; 

- Đào, khoan, xẻ đường trái phép, lấp rãnh dọc thoát nước. 

- Xây dựng các công trình mới trong phạm vi đất dành cho đường bộ. 

1.2. Xử lý hành vi vi phạm quy định về thi công, bảo trì công trình trong 

phạm vi đất dành cho đường bộ: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ khi phát hiện hành vi vi phạm của tổ chức, cá 

nhân quy định tại điều 12, điều 13 và điều 15 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tiến hành lập 
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biên bản và tham mưu UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

theo quy định hiện hành.  

2. Đề nghị UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với Thanh tra GTVT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và các 

lực lượng liên quan khi triển khai thực hiện Kế hoạch này và tăng cường công tác 

tuyên truyền tới tổ chức, cá nhân và nhân dân sinh sống trên địa bàn nơi có tuyến 

Quốc lộ 279, đường tỉnh ĐT 250, ĐT 234, ĐT 238, các tuyến đường huyện, 

tuyến đường đi qua trung tâm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vận động tổ 

chức, cá nhân có vi phạm tự khắc phục các hành vi vi phạm. 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân 

trên địa bàn các quy định pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ (đất của đường bộ, công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ). 

- UBND xã, thị trấn phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, đơn vị 

quản lý đường bộ tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo 

thẩm quyền quy định tại Khoản 1 điều 75 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào kế hoạch này, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng huyện báo cáo lãnh đạo UBND có ý kiến chỉ đạo kịp thời./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Lạng Sơn (BC);  

- Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn (BC); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng KTHT huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các công ty quản lý đường bộ   

- Lưu: VT, KTHT LPT (12b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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