
    ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LÂM TRUNG THỦY 

 

 

Số: 583/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                   Lâm Trung Thủy, ngày  16  tháng 11 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa, chống lấn chiếm, 

 sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường 

bộ trên địa bàn  xã Lâm Trung Thủy 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÂM TRUNG THỦY 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

  Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

 Xét đề nghị của Văn phòng Thống kê, Công chức Địa chính Xây dựng 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép 

lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Lâm 

Trung Thủy gồm các ông (bà) có tên sau:  

1. Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch UBND  Trưởng ban 

2. Ông Đặng Sỹ Chiến Phó Chủ tịch UBND Phó ban trực 

3. Ông Thái Hoàng Trưởng Công an  Phó trưởng ban 

4. Ông Trần Văn Đài Chỉ huy trưởng quân sự Phó trưởng ban 

5. Ông Lê Văn Phú Phó chủ tịch HĐND ã Thành Viên 

6. Bà Phạm Thị Mai Chủ tịch UBMTTQ  Thành viên 



7. Ông Nguyễn Hữu Hiếu Công chức Địa chính  Thành viên 

8. Bà Đào Thị Thu Hà Công chức Tư pháp Thành viên 

9. Bà Phan Thị Thanh Hoa Công chức Văn hóa TT Thành viên 

10. Bà Đinh Thị Xuyến Chủ tịch Hội LHPN Thành viên 

11. Bà Trần Thị Kim Cương Chủ tịch Hội ND Thành viên 

12.Ông Phạm Tùng Lâm Bí thư ĐTN Thành viên 

13.Ông Đinh Văn Thành        Phó Chủ tịch Hội CCB         Thành viên 

14.Bà Phan Thị Thanh Hải     Công chức Văn phòng TK   Thành viên 

15.Ông Đào Quốc Sử              Công chức Tài chính             Thành viên 

 Điều 2. Ban chỉ đạo giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, 

vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ có nhiệm vụ họp phân công nhiệm 

vụ cho các thành viên , tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, nhân dân nhận 

thức và nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, các quy định của Nhà 

nước về bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kiểm tra nhắc nhỡ, xử lý những tập 

thể, cá nhân cố tình vi phạm. 

 Kiểm tra, điều động lực lượng giải tỏa dứt điểm các cá nhân, hộ gia đình 

lấn chiếm hành lang An toàn giao thông, lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh 

doanh, buôn bán, để các loại vật liệu, đặt các biển quảng cáo che khuất tầm nhìn 

cho người tham gia giao thông.   

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng Thống kê và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
-Như Điều 3; 

-TT Đảng ủy – HĐND; 

-Lưu VP-UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thọ 
 

  

 
 

 

 

 

 

 



UBND XÃ LÂM TRUNG THỦY 

BAN CỈ ĐỌA GIẢI TÒA HÀNH 

LANG AN TOÀN GIAO THÔNG 
 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   

Lâm Trung Thủy, ngày  16  tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

V/v giải tỏa hành lang ATGT trên các tuyến đường 

 từ ngày 17/11/2021 đến ngày 30/11/2021 

 

 

Căn cứ  Quyết định số: 583/QĐ-UBND  ngày  16 /11/2021 của UBND xã Lâm 

Trung Thủy về việc Thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái 

phép lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã 

Lâm Trung Thủy  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng Ủy,  UBND xã Lâm Trung Thủy giao cho 

Ban chỉ đạo giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè, 

hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Lâm Trung Thủy xây dựng 

kế hoạch như sau: 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ: 

Ban chỉ đạo giải tỏa phối hợp các Ban, ngành, mặt trận thôn xóm tăng cường 

công tác tuyên truyền vận động làm chuyển biến nhận thức, tư duy đến hành động 

cụ thể trong đội ngũ cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, để nêu cao tinh 

thần trách nhiệm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an 

ninh quốc phòng, ổn định chính trị. Trong đó trọng tâm là bảo đảm hành lang 

ATGT. 

Nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành đối với công 

tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn  xã. 

Giải tỏa dứt điểm các cá nhân, hộ gia đình lấn chiếm hành lang ATGT, lấn 

chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, để các loại vật liệu, đặt các 

biển quảng cáo, để xe mô tô, ô tô ở hè phố sai quy định. 

Để đạt được mục tiêu, tiêu chí trên, đề nghị các ban ngành đoàn thể, các 

tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn, cấp ủy, mặt 

trận các thôn cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất và ủng hộ một cách triệt để với  Công an 

xã , ban chỉ huy quân sự xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. 
 



II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Từ ngày 18 – 13/11/2021 thông báo kế hoạch giải toả trên hệ thống 

truyền thanh và gửi thông báo đến các hộ kinh doanh buôn bán ở các mặt 

đường trọng điểm như đường Quốc lộ 8A, đường QL 15, đặc biệt là khu vực 

Ngã ba Lạc Thiện, khu vực xung quanh trường học, lấn chiếm hành lang 

ATGT, lấy vỉa hè làm nơi tập kết, để hàng hóa, vật lệu xây dựng,  gây mất 

ATGT và cảnh quan để các hộ tự giác thu dọn, tháo dỡ. 

2. Từ 24/11/2021 đên 30/11//2021 Ban chi đạo giao cho Công an xã phối 

hợp BCH Quân sự điều động lực lượng ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao 

thông theo quy định. 

3.  Thường xuyên tuyên truyền trên đài phát thanh của xã. Kiểm tra nếu phát 

hiện hộ nào đặt biển quảng cáo hai chân sai quy định thì thu hồi không hoàn trả. Hộ 

nào có mái che, tấm lợp lấn chiếm hành lang thì phải tự tháo giỡ, nếu không tự tháo 

giỡ  Ban chỉ đọa sẽ huy động lực lượng tháo giỡ, đồng thời mọi kinh phí tháo giỡ 

thì hộ vi phạm đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.   

4. Giao cho Công an, BCH quân sự trực tuần tra giải tỏa hành lang ATGT 

trên các tuyến đường nếu phát hiện hộ nào không chấp hành thì lập biên bản và xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

5. Xử lý vi phạm hành chính các hành vi vi phạm như: Xây dựng, làm mái che 

lấn chiếm hành lang ATGT. Tập kết hàng hóa trên vỉa hè trái quy định của pháp 

luật. 

Trên đây là kế hoạch triển khai giải tỏa hành lang ATGT của Ban công an xã 

Lâm Trung Thủy trên các tuyến đường thuộc địa phận xã./. 

 Nơi nhận: 

- Công an huyện (b/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND,UBND,MTTQ (b/c); 

- Các cơ quan đơn vị (p/h); 

- QS, các ban, ngành (t/h); 

- Lưu: CAX.                                                                                                                                                                                                                                                 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Hữu Thọ 

 

 

 

UBND XÃ LÂM TRUNG THỦY 

BAN CHỈ  ĐẠO GIẢI TÒA HÀNH 

LANG AN TOÀN GIAO THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – tự do – hạnh phúc 

 

Lâm Trung  Thủy, ngày ...... tháng 11 năm 2021 

 

 



THÔNG BÁO 
Về giải tỏa hành lang ATGT trên các tuyến đường  

 

 Thực hiện Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông năm 2021, UBND 

xã Lâm Trung Thủy triển khai kế hoạch giải toản hành lang an toàn giao thông đợt 

02 năm 2021 trên các tuyến đường Quốc lộ 8A, Quốc lộ 15A, Quốc Lộ 281 và các 

trục đường xã, liên xã trên địa bàn xã Lâm Trung Thủy, UBND xã thông báo và 

yêu câu một số nội dung sau đây:   

1. Tất cả các hộ gia đình hiện đang có hành vi lấn chiếm diện tích hành lang 

an toàn giao thông, sử dụng vĩa he, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, để 

vật liệu xây dựng, lắp đặt biển quản cáo, làm mái che hoặc một số công trình xây 

dựng khác, phải tự thực hiện tự tháo dỡ trả lại mặt bằng hành lang an toàn giao 

thông từ ngay......../11/2021 đến hết ngày ......./11/2021  

2. Sau ngày ...../11/2021 nếu hộ gia đình nào không tự giác giải tỏa tháo dỡ 

UBND xã phối hợp với huyện sẽ huy động lực lượng đến lập biên bản xử lý vi 

phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ mọi kinh phí lực lượng tháo dỡ gia 

đình đó phải chịu trách nhiệm chi trả.  

3. Nghiêm cấm các hành vi tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Sau 

khi đã thực hiện việc tháo dỡ, nếu hộ nào cố tình vi phạm sẽ xử lý theo quy định 

của pháp luật.   

 Vây UBND xã thông báo để toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân được 

biết để triển khai thực hiện nghiêm túc đúng thời gian quya định. 

 

 Nơi nhận: 

- UBND huyện (Báo cáo) 

- TT Đảng ủy, HĐND,UBND,MTTQ (B/c); 

- Hộ gia đình lấn chiếm 

- Lưu: ĐC.                                                                                                                                                                                                                                                 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

P.Chủ tịch 

 

 

 

 

Đặng Sỹ Chiến 

PTB giải tỏa hành lang ATGT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UBND XÃ LÂM TRUNG THỦY 

BAN CHỈ  ĐẠO GIẢI TÒA HÀNH 

LANG AN TOÀN GIAO THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – tự do – hạnh phúc 

 

Lâm Trung  Thủy, ngày 09 tháng 11 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 
Về giải tỏa hành lang ATGT trên các tuyến đường  

từ ngày 10/11/2021 đến ngày 15/11/2021  

 

 Thực hiện Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông năm 2021 UBND 

xã Lâm Trung Thủy triển khai kế hoạch giải toản hành lang an toàn giao thông đợt 

2 năm 2021 trên các tuyến đường Quốc lộ 8A, Quốc lộ 15A Quốc Lộ 281 và các 

trục đường xã, liên xã trên địa bà xã Lâm Trung Thủy, UBND xã thông báo và yêu 

câu một số nội dung sau đây:   

1. Tất cả các hộ gia đìnhhiện đang có hành vi lấn chiếm diện tích hành lang 

an toàn giao thông, sử dụng vĩa he,lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, để 

vật liệu xây dựng, lắp đặt biển quản cáo, làm mái che hoặc một số công trình xây 

dựng khác, phải tự thực hiện tự tháo dỡ trả lại mặt bằng hành lang an toàn giao 

thông từ ngay......./11/2021 đến hết ngày ..../11/2021  

2. Đến ngày .../11/2021 nếu hộ nào không tự giác giải tỏa tháo dỡ UBND xã 

sẽ huy động lực lượng đến lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng 



chế tháo dỡ mọi kinh phí lực lượng tháo dỡ gia đình đó phải chịu trách nhiệm chi 

trả.  

3. Nghiêm cấm các hành vi tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Sau khi đã 

thực hiện việc tháo dỡ, nếu nộ nào cố tình vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp 

luật. Các cá nhân, hộ gia đình không được lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; 

sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường để làm nơi kinh doanh, buôn bán, để các loại vật 

liệu, đặt các biển quảng cáo, lắp mái che, tấm lợp lấn chiếm hành lang sai quy định, 

làm mất cảnh quan và gây mất an toàn giao thông. 

 2. Không được sử dụng lòng, lề đường để tập kết vật liệu gây mất an toàn 

giao thông. 

Nay UBND xã, Ban chỉ đọa giả tỏa hành lang an toàn giao thông xã Lâm 

Trung Thủy thông báo cho hộ gia đình sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường để làm nơi 

kinh doanh, buôn bán, để các loại vật liệu, đặt các biển quảng cáo, lắp mái che, tấm 

lợp lấn chiếm hành lang sai quy định, làm mất cảnh quan và gây mất an toàn giao 

thông tự giác tháo dỡ di dời khỏi hành lang gia thông trước ngày 15/11/2021 nếu 

sau ngày 15/11/2021 hộ gia đình không tự tháo dữ di dời khỏi hành lang giao thông 

UBND xã ban chi đọa giải toản hành lang giao thông của xã sẽ điều động lực lượng 

máy móc tháo dỡ thu hồi và mọi kinh phí gia đình đó phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm. 

  Vây UBND xã Ban chỉ đọa giả tỏa hành lang an toàn giao thông xã thông 

báo để toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân được biết để triển khai thực hiện. 

 

 Nơi nhận: 

- UBND huyện (Báo cáo) 

- TT Đảng ủy, HĐND,UBND,MTTQ (B/c); 

- Hộ gia đình lấn chiếm 

- Lưu: ĐC.                                                                                                                                                                                                                                                 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

P.Chủ tịch 

 

 

 

 

Đặng Sỹ Chiến 

PTB giải tỏa hành lang ATGT 
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