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KẾ HOẠCH
Thực hiện đợt cao điểm giải tỏa các vi phạm trong sử dụng lòng,
lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện
Trong những năm qua công tác giải tỏa, chống lấn chiếm lòng, lề đường,
vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành, các địa
phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được kết quả nhất định trong quản
lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tuy nhiên, hiện nay trên các
tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường trục xã xuất hiện nhiều
trường hợp vi phạm mới, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT
đường bộ.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của
các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang
ATGT trên địa bàn huyện, UBND huyện xây dựng Kế hoạch đợt cao điểm ra
quân giải tỏa các vi phạm sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên
địa bàn huyện như sau:
I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền và
các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể; nhằm tạo nhận thức của các tổ chức, cá
nhân trong việc chấp hành của pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ, lề
đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ.
2. Tổ chức thực hiện đợt cao điểm ra quân giải tỏa các vi phạm lấn chiếm,
tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT làm nơi tập kết vật liệu,
phế liệu; kinh doanh buôn bán, họp chợ; đặt biển hiệu, biển quảng cáo; làm mái
che, mái vẩy, cây cối, bày bán bàn ghế,... gây mất an toàn giao thông, cảnh quan
đô thị, ô nhiễm môi trường; lập lại trật tự hành lang ATGT đối với các tuyến
đường Quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường huyện trên địa bàn.
3. Tăng cường công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT;
ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng, lề đường,
vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện.
II. YÊU CẦU

1. Ban ATGT huyện thành lập Tổ công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc
việc triển khai thực hiện đợt cao điểm ra quân giải tỏa các vi phạm lấn chiếm
lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, thiết lập kỷ
cương, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện của UBND các xã, thị trấn.
2. UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch cao điểm ra quân đồng bộ,
quyết liệt, triệt để công tác giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè,
hành lang ATGT và trật tự đô thị trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp tuyên
truyền để các hộ dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự
đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn
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minh đô thị và nông thôn, giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường,
vỉa hè, hành lang ATGT làm nơi tập kết vật liệu, phế liệu; kinh doanh buôn bán,
họp chợ; đặt biển hiệu, biển quảng cáo; làm mái che, mái vẩy, cây cối, bày bán
bàn ghế... gây mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông. Đưa công tác quản
lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đi vào nề nếp.
3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ huyện đến xã, thị trấn cho
đến các tổ dân phố, thôn để tạo sự đồng tình, hưởng ứng trong toàn thể cán bộ,
nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật
tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
III. NỘI DUNG

1. Công tác triển khai thực hiện
- Đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lòng
lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT và trật tự đô thị; vận động nhân dân thực hiện
nếp sống văn hóa, tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường,
vỉa hè, gây cản trở giao thông.
- UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các vi phạm lấn
chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ, gây cản trở giao thông,
mất mỹ quan đô thị và ATGT trên địa bàn.
- Vận động người dân tự giải tỏa các vi phạm lòng lề đường, vỉa hè, hành
lang ATGT; huy động lực lượng để giải tỏa đối với các trường hợp không tự
giác giải tỏa.
- Thực hiện quản lý, giám sát, bảo vệ đất hành lang ATGT sau giải tỏa;
kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa
hè, hành lang ATGT; người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu
trách nhiệm trong việc thực hiện đợt cao điểm cao điểm giải tỏa các vi phạm
trong sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT và trong công tác quản lý
lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT.
- Báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm về Ban An toàn giao thông
huyện theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND huyện.
2. Thời gian thực hiện
- Từ ngày 25/9/2021 đến 05/10/2021: Rà soát các trường hợp vi phạm; tổ
chức tuyên truyền, vận động và ký cam kết với các tổ chức, cá nhân vi phạm;
đồng thời thực hiện tự di rời, tháo dỡ các trường hợp vi phạm.
- Từ ngày 06/10/2021 đến 10/10/2021: Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá
nhân vi phạm nhưng chưa tháo dỡ, thực hiện tự tháo dỡ các vi phạm xong trước
ngày 10/10/2021.
- Từ 11/10/2021 đến 15/10/2021: Ra quân kiểm tra, giải tỏa các vi phạm
lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hàng lang ATGT trên địa bàn toàn huyện.
UBND các xã, thị trấn bố trí nhân lực, công cụ, phương tiện đồng bộ ra quân
giải tỏa vi phạm các tuyến đường giao thông trên địa bàn, theo thứ tự quốc lộ,
tỉnh lộ, đường huyện, đường xã, đường thôn.
3. Phạm vi, đối tượng giải tỏa
3.1. Phạm vi giải tỏa: Cao điểm ra quân giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm
sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ,
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đường huyện, đường xã trên địa bàn huyện.
3.2. Đối tượng giải tỏa: Các tổ chức, cá nhân có hành vi lấn chiếm lòng,
lề đường, hành lang ATGT làm nơi tập kết vật liệu, phế liệu; kinh doanh buôn
bán, họp chợ; đặt biển hiệu, biển quảng cáo; làm mái che, mái vẩy, cây cối, bày
bán bàn ghế, các hành vi san lấp mặt bằng trái phép... gây mất an toàn giao
thông, cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh
lộ, đường huyện và các tuyến đường xã, thị trấn.
4. Giải pháp thực hiện
4.1. Nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động
- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh xã,
thôn, xóm; tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường tập trung đông dân cư:
Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện kế hoạch cao điểm ra quân giải
tỏa và cưỡng chế vi phạm sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường
bộ; các quy định về xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao
thông.
- Các tiêu chuẩn về xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa” và
các quy ước về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, các Tiêu chí quốc gia về xây
dựng nông thôn mới để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện biết và tự giác
thực hiện.
- Thông tin kết quả đạt được trong việc thực hiện đợt cao điểm; biểu
dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán
hành vi vi phạm trong sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT.
- Tuyên truyền trực quan: Treo pano tấm nhỏ trên các tuyến đường giao
thông chính, áp phích tại trụ sở cơ quan, UBND xã, thị trấn, trung tâm văn hóa,
các điểm công cộng...
- Tuyên truyền thông qua các hội nghị chi bộ; hội nghị thôn, xóm, phố,
qua hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể; đồng
thời thông báo kịp thời về chủ trương, nội dung Kế hoạch giải tỏa các vi phạm
hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông để
nhân dân biết, tự giác thực hiện.
4.2. Tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm
Tổ chức ra quân kiểm tra và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật
đối với các trường hợp vi phạm trong sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang
ATGT, cụ thể:
- Sau thời gian tuyên truyền, vận động tự giác tháo dỡ các vi phạm:
UBND các xã, thị trấn tổ chức đồng loạt ra quân, kiểm tra và xử lý kiên quyết,
thực hiện 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
ATGT, vệ sinh môi trường.
- Đối với công tác giải tỏa đối với các hộ không tự giác tháo dỡ vi phạm:
UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện giải tỏa trường hợp vi phạm, yêu cầu
các hộ gia đình, tổ chức di chuyển vật liệu xây dựng, bàn ghế, hang hóa… ra
khỏi lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT; dỡ bỏ lều quán tạm, mái che, mái
vẩy; tịch thu biển hiệu, các chướng ngại vật vi phạm,… tang vật thu giữ được
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chuyển về địa phương để quản lý theo quy định (Báo cáo, xin ý kiến Ban ATGT
huyện để được chỉ đạo đối với các trường hợp vượt thẩm quyền). Mọi chi phí
cho việc tổ chức tháo dỡ giải tỏa các tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu trách
nhiệm.
4.3. Công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT sau khi
thực hiện giải tỏa
Để chống lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè hành lang ATGT
trên địa bàn huyện sau khi thực hiện đợt cao điểm giải tỏa. UBND các xã, thị
trấn tiếp tục thực hiện những nội dung sau:
- Tiếp tục tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lòng lề
đường, vỉa hè, hành lang ATGT theo quy định, vận động nhân dân thực hiện nếp
sống văn hóa, văn minh bằng cách lồng ghép vào các buổi họp, sơ kết, tổng kết,
trên loa truyền thanh.
- Bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý
kịp thời các hành vi tái lấn chiếm lòng lề, đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao
thông. Kiên quyết không để tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an
toàn giao thông đường bộ.
- Tổ chức ký cam kết với các hộ dân hai bên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ,
đường huyện, các tuyến đường trong xã, thị trấn không lấn chiếm, tái lấn chiếm,
vi phạm hành lang ATGT sau khi đã giải tỏa; quản lý và bảo vệ tốt hành lang
ATGT đã giải tỏa;
Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
huyện về công tác quản lý lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn
quản lý.
5. Kinh phí thực hiện
- Hỗ trợ cho lực lượng của huyện tham gia thực hiện nhiệm vụ và thuê
phương tiện: 50.000.000 đồng.
- Hỗ trợ các xã, thị trấn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thuê phương tiện, hỗ
trợ lực lượng tham gia:
+ Thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa: 20.000.000 đồng/ thị trấn.
+ Đối với các xã: Dân Lý, Dân Lực, Thọ Dân; Vân Sơn, Thọ Vực, Đồng
Lợi, Đồng Tiến, Hợp Thành: 15.000.000 đồng/ xã.
+ Các xã còn lại: 10.000.000 đồng/xã.
Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch: 450.000.000đ
- Nguồn kinh phí: Ngân sách huyện.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

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 trận tổ quốc huyện và các hội, đoàn thể
huyện tham gia tổ công tác).
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- Có trách nhiệm tham mưu cho Ban ATGT huyện, 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.
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tiến hành 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 và lập biên bản vi phạm hành chính, tổng hợp báo cáo để tổ
chức cưỡng chế giải tỏa vi phạm về trật tự xây dựng, rà soát các vị trí vỉa hè
trong đô thị bị hư hỏng, bất hợp lý để tham mưu cho UBND huyện và các cơ
quan chức năng tiến hành sửa chữa, cải tạo để đảm bảo mỹ quan đô thị và an
toàn giao thông.
2. Công an huyện
- Bố trí đầy đủ lực lượng và phương tiện, phối hợp với UBND các xã, thị
trấn và các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện đợt cao điểm về giải tỏa và cưỡng
chế các vi phạm sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn
huyện; tập trung giải tỏa và cưỡng chế các tụ điểm thường xuyên vi phạm lấn
chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT: Đường tỉnh 514 đoạn từ Cầu
Thiều - Sim; chợ Giắt thị trấn Triệu Sơn; chợ Thiều xã Dân Lý; chợ Đà, cổng
công ty giày ADIANA tại xã Thọ Dân; chợ Hào xã Thọ Phú; chợ Sim; chợ Nưa;
cống chéo thị trấn Triệu Sơn, các khu vực chợ tự phát tại thôn Lộc Trạch 2 dọc
ĐT 517 xã Đồng Lợi, thôn Phúc Ấm xã Đồng Tiến, ...
- 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.
- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo giải quyết các tình hình phức tạp về an
ninh trật tự; xây dựng phương án đảm bảo ATGT, ANTT trong quá trình tháo dỡ,
cưỡng chế, giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT,
ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi chống đối lực lượng chức năng khi thi hành
nhiệm vụ.
- 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.
3. Phòng Tài nguyên và 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 đường bộ, 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.
4. Phòng Tư pháp
Tham mưu, tư vấn các giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm; văn bản
cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành.
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5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện
Tăng cường tuyên truyền về Kế hoạch này trên đài phát thanh, cổng thông
tin điện tử huyện kể từ ban hành; thường xuyên phối hợp với Công an huyện,
các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn kịp thời đưa tin, bài biểu dương
các cá nhân tự giác tháo dỡ, giải tỏa và phê phán hành vi vi phạm, chống đối
người thi hành công vụ.
6. Đội đảm bảo giao thông
Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp cùng UBND các xã, thị
trấn, Công an huyện trong đợt cao điểm ra quân giải tỏa các vi phạm lòng lề
đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn huyện; chủ động ra quân phối hợp
cùng các xã, thị trấn giải tỏa các điểm vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành
lang ATGT trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện do đơn vị quản lý; bố trí
nhân lực thường xuyên phát quang hành lang ATGT đường bộ; duy tu, bão
dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường huyện do đơn vị quản lý.
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế
hoạch, đảm bảo theo quy định hiện hành.
8. Phòng Nội vụ
- Trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch này để đưa vào tiêu chí đánh giá,
xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND và cá nhân người đứng đầu
các xã, thị trấn trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu cho Chủ tịch
UBND huyện hình thức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý trách
nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo; cán bộ,
công chức, viên chức theo các quy định hiện hành Nhà nước.
9. Đề nghị Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa; Ban QLDA
đầu tư XDCT Giao thông số 2 Thanh Hóa; các đơn vị quản lý đường bộ
- Kiểm tra, cung cấp thông tin về các trường hợp lắp biển quảng cáo vi
phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ để giải tỏa.
- Bố trí lực lượng, phương tiện, máy đào, ô tô,... tham gia thực hiện giải
tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ
trên các tuyến đường do đơn vị mình quản lý, theo đúng thời gian quy định tại
Kế hoạch này; Phối hợp thực hiện công tác cưỡng chế các trường hợp vi phạm
không tự giác tháo dỡ, di dời theo quy định.
10. Điện lực Triệu Sơn; Công ty CP quản lý, kinh doanh điện Thanh
Hóa; các doanh nghiệp viễn thông (VNPT Triệu Sơn, Viettel Triệu Sơn)
trên địa bàn huyện.
Chỉnh trang hệ thống lưới điện; hệ thống cáp thông tin treo trên cột điện,
cột viễn thông đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trên các
tuyến đường thuộc địa bàn huyện.
11. UBND các xã, thị trấn
- Thành lập Ban chỉ đạo cấp xã thực hiện đợt cao điểm ra quân giải tỏa vi
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phạm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông theo Kế hoạch của
UBND huyện, thành phần gồm:
+ Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban (trực tiếp chỉ huy), đồng
chí Phó chủ tịch UBND và Trưởng công an xã làm Phó trưởng ban, các đồng chí
công chức quản lý giao thông - xây dựng, địa chính, Công an viên, tư pháp, văn
phòng,... làm thành viên, mời đại diện Mặt trận Tổ quốc xã, Đoàn thanh niên xã
tham gia Ban chỉ đạo.
+ Báo cáo Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn để huy động các tổ chức
chính trị xã hội, đoàn thể tham gia thực hiện kế hoạch.
+ Tùy tình hình thực tế các xã, thị trấn chủ động bố trí phương tiện, công
cụ và lực lượng phù hợp để thực hiện có hiệu quả.
- Thực hiện thống kê, rà soát cụ thể các điểm vi phạm trong sử dụng lòng,
lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trái quy định; xác định chủ thể vi phạm để
thực hiện ký cam kết tự tháo dỡ; đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực
hiện di rời, tháo dỡ các vi phạm theo quy định, (Thời gian tuyên truyền, vận
động; tự tháo dỡ vi phạm từ ngày 25/9/2021 đến ngày 05/10/2021).
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng tổ chức, cá nhân,
khu phố, thôn bản; thông báo trên Đài truyền thanh về chủ trương đợt cao điểm
về giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang
ATGT để nhân dân biết, tự giác thực hiện.
+ Tổng hợp danh sách các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường,
vỉa hè hành lang ATGT trên địa bàn gửi về UBND huyện (qua Phòng KT-HT)
trước ngày 06/10/2021.
- Kiểm tra giám sát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chưa tháo
dỡ tự giác thực hiện tháo dỡ, di rời các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè,
hành lang ATGT đường bộ theo đúng thời gian đã cam kết, (Thời gian thực
hiện từ ngày 06/10/2021 đến 10/10/2021)
- UBND các xã, thị trấn tổ chức ra quân tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm lấn
chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT làm nơi tập kết vật liệu, phế liệu; kinh
doanh buôn bán, họp chợ; đặt biển hiệu, biển quảng cáo; làm mái che, mái vẩy,
cây cối, bày bán bàn ghế, các hành vi san lấp mặt bằng trái phép... gây mất an
toàn giao thông, cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường (Thời gian thực hiện từ
ngày ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021);
- Lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT theo thẩm quyền.
- Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa
hè, hành lang ATGT sau giải tỏa; kiên quyết giải tỏa việc họp chợ, kinh doanh
buôn bán, để vật liệu xây dựng, rửa xe, trông giữ xe ô tô, xe máy, dựng rạp tổ
chức đám cưới, đám tang, tổ chức sự kiện, dừng đỗ xe trên lòng lề đường, vỉa hè
không đúng quy định.
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
huyện về công tác kiểm tra, xử lý và duy trì trật tự đô thị, trật tự ATGT theo nội
dung Kế hoạch này, đồng thời kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi
phạm, không chấp hành các quy định của pháp luật.
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12. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể huyện
UBMTTQ huyện và các đoàn thể cấp huyện xây dựng Kế hoạch tuyên
truyền, vận động nhân dân, hội viên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy
định của pháp luật về hành lang ATGT, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè; tự giác
tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các nhiệm vụ theo quy định tại Kế
hoạch này.
13. Thành viên Tổ công tác huyện
Kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương do mình được phân công
giám sát trong việc thực hiện Kế hoạch này. Kịp thời báo cáo đề xuất với UBND
huyện, Ban ATGT huyện giải quyết các khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện đợt cao điểm giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm sử dụng
lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn đạt hiệu quả.
- Giao Công an huyện là đơn vị thường trực theo dõi, kiểm tra việc thực
hiện của các đơn vị, 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 những đơn vị, cá nhân
không hoàn thành trách nhiệm.
Việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị, UBND
các xã, thị trấn phải tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống
dịch Covid-19. Nếu đơn vị nào để xảy ra vi phạm về phòng chống dịch trong
quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này thì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND huyện và các quy định của pháp luật.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng
mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo đề xuất với UBND huyện qua Cơ quan thường
trực Ban An toàn Giao thông huyện (phòng Kinh tế và Hạ tầng) để được hướng
dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Ban ATGT tỉnh (b/cáo);
- Sở Giao thông Vận tải (chỉ đạo);
- Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy (b/cáo);
- Các đ/c Ban Thường vụ Huyện ủy (chỉ đạo);
- TT HĐND huyện (b/cáo);
- CT, các PCT UBND huyện (chỉ đạo);
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện (th/h);
- Các đ/c Cán bộ Chỉ đạo cơ sở;
- Thành viên Ban ATGT huyện (th/h);
- UBND các xã, thị trấn (th/h);
- Lưu VT, KTHT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

