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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ KIẾN QUỐC

Số:     /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiến Quốc, ngày 17 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả kế hoạch thực hiện đợt cao điểm giải toả vi phạm hành lang 
an toàn giao thông đường bộ năm 2022 trên địa bàn xã Kiến Quốc 

(Tính đến hết ngày 14/10/2022)

Thực hiện Kế hoạch số: 118/KH-UBND, ngày 11/7/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang kế hoạch thực hiện đợt cao điểm giải toả vi phạm hành lang an toàn giao 
thông đường bộ năm 2022.

UBND xã Kiến Quốc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch giải toả vi phạm 
hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã tính đến ngày 14/10/2022, cụ 
thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch giải toả vi phạm hành lang an toàn giao 
thông đường bộ trên địa bàn xã Kiến Quốc (tính đến ngày 14/10/2022).

- Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 118/KH-UBND, ngày 11/7/2022 của 
UBND huyện Ninh Giang kế hoạch thực hiện đợt cao điểm giải toả vi phạm hành 
lang an toàn giao thông đường bộ năm 2022. UBND xã Kiến Quốc đã xây dựng Kế 
hoạch số 316/KH-UBND ngày 31/8/2022 “Về việc thực hiện đợt cao điểm giải toả vi 
phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2022 trên địa bàn xã Kiến Quốc”.

- Ngày 31/8/2022 UBND xã Kiến Quốc ban hành Quyết định số 317/QĐ-
UBND “V/v thành lập BCĐ giải toả vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa 
bàn xã Kiến Quốc năm 2022”. Thành phần gồm: Chủ tịch UBND xã là trưởng ban; 
Phó chủ tịch UBND xã là phó ban. Thành viên gồm: Trưởng công an xã, Chỉ huy 
trưởng Ban CHQS xã, Công chức Địa chính - xây dựng, Giao thông - thuỷ lợi, Văn 
phòng - thống kê; Văn hoá - xã hội, Kế toán - ngân sách, Tư pháp - hộ tịch xã; Chủ 
tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể tham gia là thành viên.

- Ngày 31/8/2022 UBND xã Kiến Quốc ban hành Quyết định số 318/QĐ-
UBND “V/v thành lập Tổ công tác giải toả vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên 
địa bàn xã Kiến Quốc năm 2022”. Thành phần gồm: Chủ tịch UBND xã là tổ trưởng; 
Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng công an xã là tổ phó; Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, 
Công chức Địa chính - xây dựng và môi trường, Giao thông - thuỷ lợi, Kế toán - ngân 
sách, Văn phòng - thống kê, Văn hoá -  xã hội; Tư pháp - hộ tịch xã, trưởng các đoàn 
thể, trưởng các thôn là tổ viên.

- Ngày 05/9/2022 UBND tổ chức họp Ban chỉ đạo, tổ công tác thông qua các 
Quyết định thành lập BCĐ, Tổ công tác và kế hoạch giải toả hành lang an toàn giao 
thông đường bộ trên địa bàn xã Kiến Quốc năm 2022. Đồng thời phân công nhiệm vụ 
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cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác giải toả vi phạm hàng lang ATGT 
đường bộ của xã.

- Ngày 07/9/2022 UBND xã ban hành Thông báo số 325/TB-UBND “V/v giải 
toả vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên tuyến đường tỉnh 396 thuộc địa bàn xã 
Kiến Quốc” thông báo được gửi tới các thôn và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền 
thanh của xã.

- Từ ngày 08 - 10/9/2022 Tổ công tác giải toả hành lang ATGT đường bộ xã tổ 
chức tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân hai bên đường tỉnh 396 về nội dung kế 
hoạch giải toả, các công trình thuộc diện giải toả, thời gian và phạm vi giải toả, đồng 
thời tổ chức vạch sơn xác định phạm vi giải toả; tổ chức ký cam kết đối với 25 trường 
hợp vi phạm tự giải toả, không tái lấn chiếm lòng đường, lề đường và hành lang giao 
thông, thời gian các hộ tự giải toả xong trước ngày 15/9/2022.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, các hội nghị 
từ xã đến thôn, đồng thời tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân dọc tuyến 
đường tỉnh 396 và đường trục xã. Các đoàn thể được phân công phụ trách địa bàn 
phối hợp với các thôn trực tiếp đến tuyên truyền, vận động, đôn đốc các hộ gia đình 
tự nguyện tháo dỡ vi phạm; trường hợp công trình vi phạm phức tạp chủ hộ không tự 
tháo dỡ được UBND xã đề nghị đơn vị quản lý đường bộ phối hợp hỗ trợ tháo dỡ.

- Ngày 16/9/2022 UBND xã mời các hộ vi phạm hành lang đến làm việc lập 
biên bản cam kết tự tháo rỡ, giải toả các vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên 
tuyến đường tỉnh 396 và đường trục xã. 

- Từ ngày 17 - 19/9/2022 Tổ công tác giải toả của xã xác định phạm vi giải toả, 
thống kê, khảo sát khối lượng, phân loại, lập danh sách các trường hợp vi phạm lòng 
đường, hành lang ATGT theo đúng phạm vi giải toả hành lang ATGT đường bộ, phối 
hợp với các thôn xác định phạm vi giải toả trên tuyến đường trục xã. 

- Ngày 27/9/2022 BCĐ, tổ công tác của xã bố trí lực lượng, phương tiện, dụng 
cụ giải toả các trường hợp vi phạm cố tình không tự nguyện tháo rỡ. 

Kết quả cụ thể như sau:
*. Đối với tuyến đường tỉnh 396 thuộc địa bàn xã:
- Đã tổ chức tiến hành tổ chức giải toả các vi phạm hai bên hành lang đường 

tỉnh 396 thuộc địa bàn xã với tổng chiều dài là 1,7 km, phạm vi giải toả là 03 m tính 
từ mép đường nhựa trở ra. Trong đó mái che, mái vẩy là 08 trường hợp; để biển 
quảng cáo, đổ, để vật liệu lấn chiếm lòng đường, lề đường là 22 trường hợp; đối với 
con nêm, bục lên xuống là 00 trường hợp; công trình xây dựng trái phép khác là 05 
trường hợp và toàn bộ cây xanh che khuất tầm nhìn hai bên hành lang đường.

- Đối với các công trình đã được xây dựng trên diện tích đất hợp pháp yêu cầu 
chủ hộ ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, không sửa chữa, cơi nới, đồng thời tuyên 
truyền, vận động các hộ tự giác tháo rỡ.

*. Đối với tuyến đường trục xã:
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- Đã tổ chức tiến hành tổ chức giải toả các vi phạm hai bên hành lang đường 
trục xã với tổng chiều dài là 3,5 km; phạm vi giải toả trong khu dân cư là 01 m, ngoài 
khu dân cư là 02 m. Trong đó: mái che, mái vẩy là 05 trường hợp, để biển quảng cáo; 
đổ, để vật liệu lấn chiếm lòng đường, lề đường là 12 trường hợp; đối với con nêm, 
bục lên xuống là 00 trường hợp; công trình xây dựng trái phép khác là 03 trường hợp 
và toàn bộ cây xanh che khuất tầm nhìn hai bên hành lang đường.

Đối với hành lang hai bên đường trục xã sau khi giải toả xong UBND xã đã 
giao cho Hội phụ nữ xã tiến hành trồng hoa dọc hai bên đường.  

*. Đối với các tuyến đường thôn, xóm:
- UBND xã giao cho các thôn bố trí lực lượng tiến hành phát quang toàn bộ 

cây cối che khuất tầm nhìn, các hộ để vật liệu, làm mái che, treo vật cản lấn chiếm 
lòng, lề đường, ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông.

2. Công tác quản lý sau giải toả.
Sau giải toả UBND xã tiếp tục phối hợp với Hạt quản lý đường bộ 396 thường 

xuyên tuyên truyền, kiểm tra sớm phát hiện và nhắc nhở các cá nhân, tổ chức có vi 
phạm nhằm đáp ứng được mục tiêu của Kế hoạch và chống tái vi phạm đảm bảo 
đường thông, hè thoáng.

Tổ chức ký cám kết không tái vi phạm đối với các hộ hia đình đã thực hiện giải 
toả; ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, không cơi nới đối với các công trình được xây 
dựng trên đất hợp pháp thuộc phạm vi giải toả.

- Thành lập các tổ chức để quản lý các đoạn, tuyến đường như: Đoạn đường tự 
quản, tuyến đường kiểu mẫu… gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết XD đời sống 
văn hoá ở khu dân cư” hình thành nếp sống văn hoá giao thông ở tất cả các thôn góp 
phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”.

Trên đây là kết quả thực hiện Kế hoạch giải toả vi phạm hành lang ATGT 
đường bộ trên địa bàn xã Kiến Quốc năm 2022 (tính đến hết ngày 14/10/2022). 
UBND xã Kiến Quốc bao cáo UBND huyện; Ban ATGT huyện cho ý kiến chỉ đạo 
trong thời gian tiếp theo./.

Nơi nhận:
- UBND huyện; 
- Ban ATGT huyện;
- TT Đảng uỷ; TTHĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT; CCĐC-NN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Cường
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