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KẾ HOẠCH
Giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT
- Căn cứ tình hình hình thực tế của địa phương hiện nay một số hộ kinh
doanh để hàng hóa, vật liệu xây dụng, đặt biển quảng cáo, dựng lều ốt tạm bợ
lấn chiếm vỉa hè hành lang ATGT trên các tuyến đường trên địa bàn toàn xã.
- UBND xã xây dựng kế hoạch giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT trên
tuyến đường trên địa bàn toàn xã Thanh Bình Thịnh.
I. Mục đích, yêu cầu.
1. Mục đích.
Thông qua kế hoạch làm cho mỗi cán bộ trong hệ thống chính trị từ xã
đến thôn xóm, lực lượng công an, quân sự, nêu cao tinh thần trách nhiệm ngăn
chặn những hành vi, vi phạm pháp luật. Tuyên truyền cho các hộ kinh doanh
không dựng lều, ốt tạm bợ lấn chiếm vĩa hè, hành lang ATGT và đất lưu không,
biển quảng cáo che khuất tầm nhìn làm mất cảnh quan theo công văn chỉ đạo
của UBND Huyện Đức Thọ và thông báo của UBND xã Thanh Bình Thịnh.
2. Yêu cầu.
Kế hoạch triển khai đồng bộ và sâu rộng cho mọi người dân và các hộ
kinh doanh, buôn bán chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ Các
nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật liên quan đến việc lấn chiếm hành
lang ATGT, đặt biển quảng cáo che khuất tầm nhìn và phương tiện ô tô quá tải
của các doanh nghiệp, để các hộ lấn chiếm tự giác tháo giỡ.
II. Các bước triển khai.
- Giao ban địa chính, Công an, Quân sự, tư pháp tham mưu cho cấp ủy
Đảng, UBND xã mời cuộc họp quán triệt nội dung thực hiện công tác giải tỏa
các hộ buôn bán và phương tiện ô tô của các doanh nghiệp, các hộ đặt biển
quảng cáo lấn chiếm lề đường.
- Giao cho ban địa chính, tư pháp chuẩn bị các văn bản quy định liên
quan đến việc lấn chiếm hành lang ATGT để phối hợp các ban ngành trong hệ
thống chính trị từ xã đến thôn xóm căn cứ kế hoạch tổ chức tuyên truyền cho
người dân.
- Ban Công an, quân sự xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tham mưu
cho UBND xã điều động lực lượng, phương tiện để tháo dỡ, biển quảng cáo vật
liệu xây dựng đối với các hộ vi phạm sau khi giải tỏa. Bố trí lực lượng quản lý
mặt bằng sau khi giải tỏa, có gì vướng mắc báo cáo cho UBND xã.
III. Tổ chức lực lượng.
- Ở xã: Các ban ngành đoàn thể thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận
động.
- Lực lượng Công an, thôn trưởng, quân sự gồm 20 đông chí, bố trí dụng
cụ phân công nhiệm vụ tháo dỡ lều, ốt tạm trên trục đường giải tỏa. Lực lượng
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Công an, quân sự phối hợp với ban cán sự các thôn làm tốt công tác kiểm tra,
phát hiện xử lý các trường hợp hộ gia đình có hiện tượng lấn chiếm.
- Xây dựng kế hoạch phân công lên lịch bảo vệ sau khi giải tỏa (có lịch
tuần tra kèm theo). Nắm bắt tình hình chủ động không để các tình huống bất ngờ
xẩy ra.
- Ở thôn: Toàn BCH chi ủy, ban cán sự, ban công tác mặt trận chịu trách
nhiệm trước cấp ủy, chính quyền về đảm bảo ANTT - ATGT trên địa bàn.
- Đề nghị UBMTTQ các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác phối
hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể
nhân dân tự nguyện chấp hành nghiêm luật ATGT gắn với đảm bảo cảnh quan
giữ dìn sự văn minh về trật tự xã hội, trật tự ATGT, tạo cảnh quan sạch sẻ.
- Ban cán sự, ban công tác mặt trận các thôn tăng cường công tác kiểm
tra, tuyên truyền nhân dân thực hiện, phát động nhiều phong trào thi đua trong
bảo vệ cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm
theo tiêu chí nông thôn mới.
IV. Thời gian thực hiện.
- Xây dựng lịch phân công nhiệm vụ cho lực lượng bảo vệ hiện trường
sau khi giải tỏa, phối hợp với các ban ngành tiếp tục tuyên truyền không để các
hộ tái lấn chiếm hành lang ATGT.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể
Chỉ huy Lực Lượng
1
Đ/c Bùi Đình Sỹ
PCT UBND
2
Đ/c Thượng úy Lê Văn Tuyến
Trưởng CA xã
3
Đ/c Đinh Văn Sâm
CHT Quân sự xã
Lực lượng cắt tháo: 04 Đ/c
1
Đặng Quang Trường
Thôn Thanh Trung
2
Đặng Quang Giỏi
Thôn Thanh Đình
3
Nguyễn Trọng Tuệ
Thôn Xóm Mới
4
Nguyễn Đức Quý
Thôn Đại Lợi
5
Bùi Huy Hóa
Thôn Gia Thịnh
6
Đậu Bá Kế
Thôn Đồng Cần
7
Nguyễn Trọng Hựu
Thôn Đại Liên
8
Trần Văn Hợp
Thôn Xóm Mới
9
Đinh Sỹ Tú
Thôn Đại Lợi
10
Nguyễn Văn Trúc
Thôn Thanh Đình
Cán bộ lập biên bản: 02 Đ/c
1
Đại úy Lê Tiến Dũng
Cán bộ
2
Thiếu úy Phan Quốc Thắng
Cán bộ
3
Nguyễn Khắc Hoàng
CH phó Quân sự xã
Lực lượng bốc xếp lên xe: 04 Đ/c
1
Đoàn Văn Thể
Thôn Thành Trung
2
Bùi Xuân Linh
Thôn Quang Tiến
3
Lê Văn Hợp
Thôn Quang Chiêm
4
Võ Văn Chế
Thôn Gia Thịnh
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5
Phan Đình Trọng
Thộ Đồng Cần
6
Võ Khắc Anh
Thôn Bình Định
7
Nguyễn Khắc Thông
Thôn Bình Hà
8
Đõ Xuân Thọ
Thôn Bình Tiến A
9
Nguyễn Đăng Tịnh
Thôn Bình Tiến B
10
Lê Xuân Huy
Thôn Bình Tân
11
Nguyễn Viết Tăng
Thôn Bình Định
12
Phan Công Điệp
Thôn Bình Hà
13
Trần Văn Tuấn
Thôn Bình Tiến A
14
Trần Huy Quyết
Thôn Bình Tiến B
15
Nguyễn Viết Minh
Thôn Bình Tân
16
Lê Đình Chí
Thôn Quang Tiến
17
Nguyễn Đình Xuân
Thôn Quang Chiêm
Xây dựng lịch phân công nhiệm vụ cho lực lượng bảo vệ hiện trường sau
khi giải tỏa, phối hợp với các ban ngành tiếp tục tuyên truyền không để các hộ
tái lấn chiếm hành lang ATGT.
Tổ chức rút kinh nghiệm.
V. kinh phí.
Đề nghị UBND xã trích ngân sách cho lực lượng giải tỏa.
33 người x 100 ngàn/người /ngày = 3.300 000đ.
Hổ trợ tiền thuê xe 1 chiếc = 1.000.000đ.
Tổng cộng : 4.300.000 (bốn triệu ba trăm nghìn đồng)
Trên đây là kế hoạch đảm bảo ANTT và công tác giải tỏa hành lang
ATGT, đợt 1 năm 2022. Yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ hai lực lượng phối hợp
chặt chẻ với các ban ngành và các đơn vị thôn xóm tổ chức thực hiện nghiêm túc
đảm bảo thơi gian và đạt kết quả cao./.
Nơi nhận:
- UBND xã;
- Đài truyền thanh xã (t/t);
- Ban cán sự thôn (t/t tại thôn);
- Trưởng các đoàn thể (t/t hội viên)
- Lưu : VT,CA.
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