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KẾ HOẠCH
Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ
trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ
quy định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Căn cứ Thông
tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về hướng
dẫn thực hiện một số điều của 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; Căn cứ Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Sơn
La về việc ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn
tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số
12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an
toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Căn cứ Quyết
định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 5/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban
hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
trên địa bàn tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày
15/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi
phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn
tỉnh Sơn La;
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BATGT ngày 04/01/2021 của Ban An
toàn giao thông tỉnh Sơn La về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên
địa bàn tỉnh Sơn La;
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu xây dựng kế hoạch giải toả hành lang
ATGT đường bộ trên địa bàn huyện năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và sự phối hợp
giữa các địa phương, các cơ quan, ban nghành trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách
nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ, lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ, đảm bảo đường thông hè thoáng, đường phố xanh sạch
đẹp, đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện giao thông để từng bước ngăn chặn,
giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần tích cực xây dựng và hình thành văn hóa
giao thông trong cộng đồng.

2
- Thực hiện đạt hiệu quả chủ đề năm An toàn giao thông 2021 đó là:
“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trật tự an toàn giao thông”.
2. Yêu cầu
- Nghiêm túc triển khai đồng bộ, thực hiện quyết liệt Kế hoạch có sự chỉ
đạo thường xuyên của UBND huyện, Ban ATGT huyện, các thành viên của Ban
ATGT huyện, Ban ATGT các xã, thị trấn, các đơn vị quản lý đường bộ trên địa
bàn huyện.
- Có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị được giao nhiệm vụ, quản lý
chặt chẽ các phần đất dành cho hành lang an toàn đường bộ đã được giải tỏa
tránh tình trạng tái vi phạm, tái lấn chiếm.
- UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động xây
dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan,
đơn vị để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn
đường bộ năm 2021 của UBND huyện.
- UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý hành lang, mốc giới,
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn
chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và kết cấu hạ tầng
giao thông.
II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Nội dung
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự
an toàn giao thông, trọng tâm tuyên truyền các quy định về bảo vệ hành lang an
toàn đường bộ như: Luật Giao thông đường bộ 2008; Nghị định số 11/2010/NĐCP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP; Thông tư
số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn
thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/ NĐ-CP; Nghị định số
100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm
hàng chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số
10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày
12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi
phạm hành chính; Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính
phủ; Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định
chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của
Chính phủ..........
- Vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang an toàn đường bộ ký
cam kết tự tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc khác ra khỏi phạm vi hành
lang an toàn đường bộ.
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- Thực hiện cưỡng chế giải tỏa các công trình xây dựng trái phép, biển
quảng cáo, pano áp phích, mái che, lều quán, quầy bán hàng hóa trong phạm vi
an toàn đường bộ.
- Ký cam kết không tái lấn chiếm hành lang đường bộ, quản lý và bảo vệ
tốt phần hành lang an toàn đường bộ đã thực hiện giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới đã
được giao cho chính quyền địa phương quản lý.
2. Tiến độ thực hiện
- UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn
giao thông đường bộ chi tiết; chủ trì phối hợp cùng với đơn vị quản lý đường bộ
trên địa bàn xã, thị trấn do mình quản lý và phối hợp với Thanh tra Giao thông –
Sở Giao thông vận tải tỉnh thống nhất các nội dung triển khai thực hiện kế
hoạch, rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện.
- Trong tháng 2, 3 và 4/2021 thực hiện công tác tuyên truyền, ký cam kết,
vận động, quy định thời gian cho các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ, di dời
công trình vi phạm ra khỏi hành lang an toàn giao thông đường bộ.
- Từ ngày 01/05/2021 đến 31/08/2021 các tổ chức, cá nhân vi phạm tự
giác thực hiện việc tháo dỡ, di dời công trình vi phạm ra khỏi hành lang an toàn
giao thông đường bộ.
- Từ ngày 01/09/2021 đến 31/10/2021 kiên quyết cưỡng chế giải tỏa các
trường hợp vi phạm không tự giác thực hiện việc tháo dỡ, di dời các công trình
ra khỏi hành lang an toàn giao thông đường bộ.
- Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 16/11/2021 các xã, thị trấn tổng kết rút
kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng
Kinh tế và Hạ tầng huyện tổng hợp).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
- Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan,
đơn vị có liên quan và các cơ quan quản lý đường bộ trên địa bàn huyện tham
mưu cho UBND huyện thành lập Tổ công tác liên ngành, Tổ giúp việc của
huyện để triển khai thực hiện kế hoạch.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên Tổ công tác liên ngành của
huyện kiểm tra, rà soát đối tượng vi phạm, tuyên truyền, vận động ký cam kết tự
tháo dỡ, cam kết không vi phạm, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện các trường
hợp phải thực hiện cưỡng chế, xử lý các đối tượng vi phạm hành lang ATGT ĐB
theo quy định.
- Chuẩn bị các nội dung, biểu mẫu, bản cam kết, nội dung tuyên truyền
cho Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các công cụ hỗ trợ cần thiết, cho Tổ công
tác thực hiện nhiệm vụ.
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- Không cấp phép xây dựng đối với các trường hợp xây dựng trên đất
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của
pháp luật.
- Tham mưu cho UBND huyện xử lý các hành vi vi phạm hành lang an
toàn giao thông đường bộ, các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm, sử dụng trái
phép đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ. Đối với các trường hợp
vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng
và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang ngoài việc xử lý theo quy định của
pháp luật thì tiếp tục xử lý trách nhiệm theo các điều khoản được quy định tại
Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Sơn La.
- Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, lập dự toán kinh phí,
phương tiện phục vụ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ
năm 2021 trên địa bàn huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết
định; Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện.
2. Các cơ quan quản lý đường bộ đóng trên địa bàn huyện
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung theo quy định tại Điều 6 của
quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La (Ban hành kèm theo Quyết định số 3224/QĐUBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La). Phối hợp với UBND các xã,
thị trấn xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên
địa bàn.
- Cử đủ cán bộ thường xuyên, liên tục tham gia cùng Tổ công tác, xác
định rõ các nội dung vi phạm.
- Cung cấp các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường
bộ trên tuyến đường được giao quản lý để làm cơ sở cho việc phối hợp tổ chức
tuyên truyền, vận động, giải tỏa; Cung cấp các mẫu, lập biên bản vi phạm theo
quy định.
- Chuẩn bị máy móc, phương tiện thực hiện cưỡng chế giải tỏa; bố trí kinh
phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho tổ công tác thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao
thông đường bộ năm 2021theo kế hoạch.
3. Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện
Thẩm định dự toán chi phí, cân đối nguồn vốn từ ngân sách huyện, bố trí
kinh đủ kinh phí giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm
2021, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.
4. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện
- Chịu trách nhiệm xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất, diện tích đất vi
phạm, diện tích đất chồng lấn giữa đất đã được cấp quyền sử dụng và đất hành
lang an toàn giao thông; giải quyết các vấn đề về đất đai trong quá trình thực
hiện giải tỏa.
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- Cử cán bộ tham gia thường xuyên, liên tục cùng tổ công tác trong quá
trình thực hiện giải tỏa.
5. Công an huyện
- Cử cán bộ tham gia, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện
giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện.
- Bố trí xe của Đội CSGT - TT - CĐ Công an huyện tham gia tuyên
truyền bằng loa gắn trên xe ô tô trong thời gian thực hiện giải tỏa.
- Tổ chức lực lượng tham gia, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện
cưỡng chế giải tỏa.
6. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện
- Tổ chức phát sóng thường xuyên tại trung tâm huyện và các xã, tuyên
truyền về trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an
toàn giao thông; thông báo thường xuyên nội dung Kế hoạch giải tỏa hành lang
giao thông năm 2021.
- Cử phóng viên xây dựng tin, bài để đưa tin thường xuyên nhằm tuyên
truyền trong quá trình thực hiện giải tỏa theo kế hoạch.
7. Điện lực Mai Sơn – Khu vực Yên Châu và Công ty cổ phần cấp
nước Sơn La - Chi nhánh nước Yên Châu
Tổ chức phối hợp với Tổ công tác, tạm dừng cung cấp dịch vụ cấp điện,
cấp nước đối với các đối tượng cố tình chống đối không giải tỏa khi có yêu cầu
của Tổ công tác.
8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung theo quy định tại Điều 8 của
quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La (Ban hành kèm theo Quyết định số 3224/QĐUBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La). Phối hợp với các đơn vị quản
lý sửa chữa đường bộ trên địa bàn xử lý kịp thời, theo thẩm quyền các hành vi vi
phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ thuộc địa bàn quản lý ngay từ giai
đoạn đầu.
- Xây dựng Kế hoạch giải tỏa, thành lập tổ công tác giải tỏa hành lang
giao thông gửi về Ủy ban nhân dân huyện qua phòng Kinh tế và Hạ tầng trước
ngày 25/2/2021.
- Thuyết phục, vận động các tổ chức, cá nhân có vi phạm tự giác tháo dỡ,
di dời nhà cửa, lều lán và các công trình kiến trúc khác nằm trong phạm vi bảo
vệ an toàn giao thông đường bộ.
- Tổ chức thực hiện công tác giải tỏa hành lang giao thông theo đúng tiến
độ, kế hoạch của huyện đề ra; tổng hợp báo cáo kịp thời những phát sinh, vướng
mắc trong qua trình thực hiện.

6
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện thông
qua phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
- Tổ chức cưỡng chế, xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm
hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn quản lý.
- Tiếp nhận bàn giao quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên
địa bàn quản lý, bảo vệ mốc lộ giới tại địa phương.
Trên đây là Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn
huyện Yên Châu năm 2021. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn,
thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Sơn La (B/c);
- Ban ATGT tỉnh (B/c);
- Sở GTVT (B/c);
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Thành viên Ban ATGT huyện;
- Thanh tra giao thông – Sở GTVT;
- Chi cục quản lý đường bộ I.1;
- Các cơ quan quản lý đường bộ trên địa bàn;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện:
- Lưu: VT, KTHT (Tuấn......b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường

