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ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3/KH-UBND Chí Minh, ngày 12  tháng 1 năm 2022

KẾ HOẠCH 
Giải tỏa vi phạm, lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ

trên địa bàn phường Chí Minh năm 2022.

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/8/2017 của Ban thường vụ tỉnh ủy 
Hải Dương; Kế hoạch số 2862/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo 
trật tự, an toàn giao thông; lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương ; Đề án "Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương" giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo 
Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 2/KH-UBND ngày 6/1/2022 của UBND thành phố Chí 
Linh về giải tỏa vị phạm, lấn chiếm đất hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, 
đường thủy nội bộ trên địa bàn thành phố Chí Linh năm 2022;

UBND phường Chí Minh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác giải tỏa vi 
phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn phường như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của công tác quản lý, 

bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật 
trong việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông đường bộ góp phần giảm thiểu tai 
nạn giao thông; nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác 
quản lý bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Tập trung khai thác các nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, bảo trì 
kết cấu hạ tầng giao thông.

- Tăng cường quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm.

2. Yêu cầu.
- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để lập lại trật tự đô thị, hành 

lang an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; chấm dứt tình trạng lấn chiếm, tái 
lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè để sản xuất kinh doanh, buôn bán và thực 
hiện các hoạt động trái phép khác.

- Việc giải tỏa vi phạm phải tiến hành đồng bộ; các bộ phận được giao 
nhiệm vụ có sự phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ tỉnh, thành 
phố và phường.
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II. Đối tượng, phạm vi giải tỏa
1. Đối tượng giải tỏa
- Giải tỏa các khu vực tập trung lều, quán bán hàng, các điểm rửa xe dọc hai 

bên đường, các chướng ngại vật treo qua đường và các vi phạm khác trong phạm vi 
đất, vỉa hè của đường bộ, đường sắt.

- Giải tỏa vật liệu xây dựng, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, mái 
che mái vẩy, con nêm và các vi phạm khác gây mất an toàn giao thông.

- Giải tỏa các biển quảng cáo không phải là biển báo hiệu đường bộ, đặt 
vuông góc với đường bộ.

- Đối với các công trình: Nền sân cao hơn mặt đường, các công trình đã 
được xây dựng trên diện tích đất hợp pháp, hợp lý tiếp tục thống kê và ký cam kết 
giữ nguyên hiện trạng, không sửa chữa cơi nới đồng thời tuyên truyền, vận động 
các hộ tự tháo rỡ.

2. Phạm vi giải tỏa
- Đối với tuyến đường QL 18: Giải tỏa 5m tính từ mép nhựa mỗi bên và 

phạm vi đã có hè phố.
- Đối với tuyến đường Trần Quốc Chẩn: 3m tính từ mép ngoài của rãnh 

thoát nước dọc và phạm vi đã có hè phố
- Đối với các tuyến đường chưa có hè phố, đường liên KDC: Tổ chức phát 

quang cây, vật cản che khuất tầm nhìn; dọn vệ sinh mặt đường, khơi thông cống 
rãnh thoát nước (Tùy từng trường hợp cụ thể thì UBND phường xem xét và ra 
quyết định xử lý).

- Đối với mái che: Độ vươn tối đa của mái che là 0,9m, chiều cao tối thiểu 
của mái che là 3,5m đối với vỉa hè nhỏ hơn 3m và độ vươn tối đa của mái che 
1,2m, chiều cao tối thiểu của mái che là 3,5m đối với vỉa hè 5m. Vật liệu làm mái 
che phải phù hợp với thẩm mỹ, không là

- Đối với các biển quảng cáo:
Bảng quảng cáo ngang: Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng. Chiều cao tối đa 

2m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công 
trình/nhà ở. Mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối 
đa 0,2 m. Vị trí: ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn 
ban công hoặc mái hiên.

Bảng quảng cáo dọc: Chiều ngang tối đa 1m, chiều cao tối đa 4m. Không 
vượt quá chiều cao của tầng công trình/nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo. Mặt ngoài 
bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m. Vị trí đặt: ốp 
sát vào mép tường đứng;

III. Phân công nhiệm vụ:
1. Ông Trương Phương Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường - Phó trưởng 

ban: Tham mưu, giúp trưởng ban ATGT thực hiện công tác giải tỏa hành lang 
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ATGT. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch, điều động nhân lực, thiết bị triển khai 
thực hiện.

2. Ông Nguyễn Đình Dũng - Trưởng Công an phường: Tham mưu cho 
trưởng ban triển khai thực hiện giải tỏa HL ATGT, bố trí các chiến sỹ của đơn vị 
(mỗi ngày 02 chiến sỹ) đi cùng tổ công tác tham gia giải tỏa, bố trí phương tiện (là 
xe công vụ của đơn vị); thường xuyên, chủ động trong công tác giải tỏa hành lang 
an toàn giao thông tại các điểm nóng trên tuyến đường Trần Quốc Chẩn, đường Lê 
Thánh Tông/QL18, khu vực chợ, cổng các trường học; tiến hành xử lý các trường 
hợp vi phạm theo thẩm quyền.

3. Ông Lại Văn Thanh - Trưởng Ban bảo vệ dân phố: Bố trí các thành viên 
ban bảo vệ dân phố cùng tổ công tác thực hiện giải tỏa, bố trí thiết bị như máy xúc, 
máy cưa, máy cắt, máy khoan...để thực hiện tháo rỡ đối với các trường hợp không tự 
giác thực hiện; chủ động, thường xuyên phối hợp với công an phường kiểm tra xử lý 
các trường hợp lấn chiếm hành lang, vỉa hè đặc biệt là tại khu trung tâm phường.

4. Ông Lê Lân - Công chức Địa chính - xây dựng: Tham mưu cho UBND 
phường xây dựng kế hoạch triển khai công tác giải tỏa HL ATGT trên địa bàn 
phường; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo kết quả theo quy định; 
tham gia cùng tổ công tác giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, đường sắt.

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Công chức Văn hóa - xã hội: Viết bài 
tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân chấp hành quy định của Nhà 
nước về hành lang ATGT.

6. Ông Nguyễn Ngọc Linh - Trưởng Đài truyền thanh: Thường xuyên đưa 
tin trên đài phát thanh để nhân dân biết, thực hiện trước khi các lực lượng thực 
hiện giải tỏa.

7. Ông Nguyễn Văn Hùng - Công chức Văn phòng:  Tổ chức sắp xếp các buổi 
làm việc của Ban an toàn giao thông phường, tổng hợp báo cáo UBND thành phố 
theo kế hoạch.

8. Bà Mạc Thị Duyên - Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Tham mưu, giúp 
việc cho UBND phường về các nội dung liên quan đến xử lý, cưỡng chế tháo rỡ 
trong quá trình thực hiện giải tỏa.

9. Bà Nguyễn Thị Nga - Công chức kế toán: Tham mưu, giúp việc cho Ban 
chỉ đạo về kinh phí tổ chức thực hiện (nếu có).

10. Hiệu trưởng các nhà trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở: 
Tuyên truyền giáo dục cho học sinh về an toàn giao thông, lồng ghép các nội dung 
về an toàn giao thông trong các buổi học ngoại khóa cho học sinh trường; Hướng 
dẫn các phụ huynh học sinh để xe gọn gàng khi đưa đón học sinh.

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
- Trực tiếp cùng với Ban an toàn giao thông tuyên truyền, vận động nhân 

dân tháo dỡ lều quán bán hàng, biển bảng quảng cáo, mái che, mái vẩy, con nêm 
lên xuống đường vi phạm hành lang an toàn giao thông, phát quang cây, vật cản 
che khuất tầm nhìn; dọn vệ sinh mặt đường, khơi thông cống rãnh thoát nước. 
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- Phát động trong tổ chức đăng ký các chương trình hưởng ứng bảo vệ môi 
trường, cảnh quan đô thị, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong thực hiện nếp 
sống văn minh – mỹ quan đô thị.

12. Các ông, bà Bí thư chi bộ, trưởng các KDC: Trực tiếp cùng tổ công tác 
đi vận động các hộ dân tự giải tỏa và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an 
toàn giao thông trên địa bàn KDC của mình phụ trách

IV. Các bước tiến hành và thời gian tổ chức thực hiện
1. Bước 1: Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền:
- Thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa ATGT, thành lập tổ công tác giải tỏa HL 

ATGT, xong trước ngày 12/1/2022.
- Xây dựng kế hoạch giải tỏa và tuyên truyên trước khi tiến hành giải tỏa, 

xong trước ngày 12/1/2022.
- Trong quá trình rà soát, phân loại tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ 

chức, các nhân tự giác tháo rỡ, di chuyển và khắc phục các hành vi vi phạm.
- Kiểm tra việc tự chấp hành của các hộ vi phạm, đối với cá hộ chưa tự giác 

thì tiến hành giải tỏa.
2. Bước 2: Tổ chức giải tỏa:
Từ ngày 13/1/2022 đến ngày 15/1/2022 tiến hành giải tỏa tuyến đường Trần 

Quốc Chẩn, tuyến đường Lê Thánh Tông/QL18 và các tuyến đường trong liên 
KDC trong toàn phường.

Từ tháng 2/2022 trở đi công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông 
sẽ được thực hiện vào 10 ngày đầu tiên của các tháng, phải được thực hiện thường 
xuyên, liên tục trong các tháng.

Trên đây là Kế hoạch giải tỏa vi phạm, lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, 
đường sắt trên địa bàn phường Chí Minh năm 2022. Yêu cầu các thành viên được 
phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 
khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Chủ tịch UBND phường để kịp thời giải 
quyết.
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy; Để báo cáo
- Thường trực HĐND phường;
- Thành viên ban An toàn giao thông
- Các cán bộ, công chức phường;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Các khu dân cư;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Đoàn Hồng Đức
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