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PHẦN I 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIẢI TỎA VI PHẠM KẾT CẤU 

HẠ TẦNG, HÀNH LANG GIAO THÔNG NĂM 2022 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Trong năm qua Kinh tế - Xã hội của huyện Bảo Lạc có tốc độ tăng trưởng 

khá, đời sống của người dân được nâng cao, đã góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị 

hóa và làm thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh cùng kéo theo nhiều tồn tại chưa được giải 

quyết triệt đề trong một thời gian dài, như: Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 

động xây dựng chưa chặt chẽ, chưa kiểm tra thường xuyên, việc xử lý vi phạm 

chưa quyết liệt và triệt để, nên tình trạng xây dựng vi phạm kết cấu hạ tầng, hành 

lang giao thông diễn ra trong thời gian dài chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời. 

Đặc biệt trên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh lộ, đường huyện, đường 

trục xã... tình trạng tập kết vật liệu, đặt biển hiệu, buôn bán, dừng đỗ xe ... lấn 

chiếm lòng, lề đường khá nghiêm trọng, nhất là trong các ngày chợ phiên, tại các 

điểm giao cắt, các khu chợ, tụ điểm kinh doanh. Việc xây dựng công trình bán kiên 

cố như: lều, quán, lắp dựng mái che, trồng cây lâu năm, thậm chí còn xây dựng 

công trình nhà ở kiên cố vào phần đất lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT, làm che 

khuất tầm nhìn đối với phương tiện tham gia giao thông, gây mất ATGT và mỹ 

quan đường phố. 

Vi phạm hành lang ATGT dẫn đến việc giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư 

nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông, điện, nước và các công trình hạ 

tầng kỳ thuật gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, còn làm ảnh hưởng đến công tác 

quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông và giảm tuổi thọ công 

trình công trình giao thông, nhất là đối với hệ thống giao thông huyện Bảo Lạc có 

độ dốc dọc cao, mặt đường chủ yếu là cấp phối tự nhiên. 

Theo số liệu thống kê, báo cáo của các địa phương trên địa bàn huyện đến 

tháng 4/2022 có hơn 300 trường hợp vi phạm. Các hành vi vi phạm trên mặc dù đã 

được các cơ quan chức năng của huyện và chính quyền cấp xã, thị trấn đã có nhiều 

cố gắng trong công tác quản lý, giải tỏa các vi phạm, nhưng vẫn còn tình trạng các 
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tổ chức, cá nhân lấn chiếm, xâm hại đến kết cấu hạ tầng, hành lang giao thông vì 

mục đích riêng, vi phạm các quy định về ATGT đường bộ gây cản trở, mất an toàn. 

Với những lý do, nội dung nêu trên, UBND huyện Bảo Lạc đã ban hành Kế 

hoạch về đảm bảo trật tự ATGT năm 2022 trên địa bàn huyện; Kế hoạch về giải 

tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang giao thông trên địa bàn huyện Bảo Lạc năm 

2022; Kế hoạch Phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

năm 2022”; Kế hoạch về kiểm tra tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông và giai tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, lành lang giao thông trên địa 

bàn các xã, thị trấn, nhằm mục đích thiết lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT) 

đối với các tuyến đường trên địa bàn huyện, xóa bỏ tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng, 

lề đường, hành lang giao thông trái quy định. 

II. KẾT QUẢ GIẢI TỎA VI PHẠM HÀNG LANG ATGT NĂM 2022 

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện 

1.1. Tổ chức, ban hành văn bản chỉ đạo 

1.1.1. Cấp huyện 

Ngay sau khi Ban ATGT tỉnh có Kế hoạch số 05/KH-BATGT ngày 

12/01/2022 về năm an toàn giao thông 2022. Thường trực, Ban thường vụ Huyện 

ủy họp thống nhất nội dung và cho ý kiến chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông và công tác giai tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, lành lang giao 

thông trên địa bàn huyện năm 2022. UBND huyện đã tổ chức kiện toàn Ban 

ATGT, tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2021, ban hành 

văn bản chỉ đạo, cụ thể như sau: 

- Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 9/3/2022 của UBND huyện về việc 

kiện toàn Ban ATGT huyện. 

- Quyết định số 744/QĐ-BATGT ngày 23/3/2022 của Ban ATGT huyện về 

việc ban hành Kế hoạch Phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông năm 2022”. 

- Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện về tổ 

chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021, triển khai 

phương hướng nhiệm vụ 2022;  

- Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 22/2/2022 của UBND huyện về đảm bảo 

trật tự ATGT năm 2022 trên địa bàn huyện;  

- Kế hoạch số 100/KH-BATGT ngày 06/4/2022 của Ban ATGT huyện về 

giải tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang giao thông trên địa bàn huyện Bảo Lạc 

năm 2022; 

- Kế hoạch số 139/KH-BATGT ngày 15/5/2022 của Ban ATGT huyện về 

kiểm tra tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT và giai tỏa vi phạm kết 

cấu hạ tầng, lành lang giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2022 
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- Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 15/5/2022 của UBND huyện về việc 

Thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT, giải toả vi phạm kết cấu hạ 

tầng,  hành lang ATGT trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2022. 

- Thông báo số 78b/TB-UBND, ngày 21/3/2022 kết luận cuộc họp Ban 

ATGT huyện của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo 

TTATGT năm 2021;  

- Ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo của UBND huyện về việc chỉ đạo công 

tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang giao thông trên địa bàn huyện. 

(Chi tiết như biểu đính kèm) 

Xác định công tác giải toả các vi phạm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang 

ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT là nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Vì vậy, 

Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ 

đạo, kiểm tra trong quá trình thực hiện. Hàng tuần, tháng đều đưa nội dung công 

tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT vào Chương trình công tác để nghe cơ quan 

thường trực Ban ATGT, báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mẳc để kịp thời lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện. 

Thường trực Ban chỉ đạo và thành viên ban chỉ đạo của huyện, quan tâm 

dành thời gian để kiểm tra bám sát cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, họp bàn cùng các địa 

phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải tỏa vi phạm 

hành lang ATGT. 

 1.1.2. Cấp xã: 

- Căn cứ Kế hoạch giải tỏa các vi phạm lòng kết cấu hạ tầng, hành lang 

ATGT giao thông của Ban ATGT huyện; hầu hết các xã, thị trấn đã xây dựng kế 

hoạch của địa phương và kiện toàn Ban ATGT, thành lập tổ công tác liên ngành  

cấp xã; tổ tuyên truyền, vận động; tổ giải tỏa gồm: Lãnh đạo UBND xã, thị trấn; 

đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng 

xóm để tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình ký cam 

kết tự tháo dỡ, tự giác giải tỏa vi phạm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban ATGT, tổ công tác liên 

ngành triển khai thực hiện. 

 - Trên cơ sở chỉ đạo của UBND/Ban ATGT huyện, các xã, thị trấn kiện toàn 

Ban ATGT, thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát các hộ vi phạm,  

xử lý theo quy định. 

1.2. Công tác tuyên truyền 

1.2.1. Đối với cấp huyện 

- Xây dựng nội dung tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài 

truyền thanh của huyện mỗi ngày 02 lượt vào buổi sáng và buổi chiều, thời lượng 

tuyên truyền từ 10 đến 15 phút. Thời điểm Thị trấn ra quân giải tỏa công tác tuyên 
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truyền thường xuyên, liên tục cả ngày; tuyên truyền bằng hình thức trực quan, xây 

dựng bổ sung một số Pano tuyên truyền về ATGT đường bộ dễ thấy, dễ hiểu... 

- UBND huyện tích cực chỉ đạo, xây dựng nội dung tuyên truyền cho 17 xã, 

thị trấn để các địa phương tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của 

xã; Lắp đặt băng zôn, áp phích tuyên truyền với nội dung không lấn chiếm lòng lề 

đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện. 

- Từ ngày 10/6/2022 đến 30/9/2022, Trung tâm VTTT huyện đã tổ chức trên 

20 ngày tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, 

các tuyến đường trục chính trên địa bàn các xã, thị trấn. Nội dung được tập trung 

tuyên truyền các bài viết về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông; Luật 

Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt. 

- Trong năm Huyện đã tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo TTATGT 

cho trên 6.600 lượt người nghe, phát 1.100 tờ rơi về TTATGT, xây dựng và phát 

11 tin bài về TTATGT trên loa phát thanh địa phương; Tuyên truyền lưu động, 

lồng ghép 35 lượt/17 xã, thị trấn; Đưa 15 bản tin phát trên đài PT-TH tỉnh. 

1.2.2. Đối với cấp xã 

-Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương từ ngày 

10/8/2022 đến hết ngày 30/9, mỗi ngày 02 lượt vào buổi sáng và buổi chiều, thời 

lượng tuyên truyền từ 10 đến 15 phút. Thời điểm tổ chức ra quân giải tỏa trong 

tháng 9 – 10/2022 thời lượng tuyên truyền phát liên tục cả ngày. 

- Đến ngày ra quân 25/9/2022, các địa phương đã tuyên truyền, ký cam kết 

cơ bản với tất cả các trường hợp vi phạm, sau khi tuyên truyền vận động nhiều 

trường hợp đã tự tháo dỡ công trình vi phạm. 

1.3. Công tác rà soát, tổng hợp vi phạm hành lang ATGT 

Công tác rà soát, tổng hợp, xác định phạm vi vi phạm đã được một số xã, thị 

trấn tập trung triển khai thực hiện, huy động cả bộ máy hệ thống tổ chức chính trị 

xã hội vào cuộc; xác định phạm vi, vi phạm tại thực địa để tuyên truyền, vận động 

các trường hợp vi phạm tự tháo dỡ, dọn dẹp mặt bằng. 

2. Kết quả giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT 

Tổng số vi phạm thống kê trên địa bàn huyện trên: 145 trường hợp vi phạm, 

qua tuyên truyền 131 trường hợp tự giác giải tỏa, còn 14 trường hợp chưa khắc 

phục. Trong đó các địa phương có các công trình xây dựng kiên cố, bán kiên cố vi 

phạm nhiều ở dọc các tuyến đường QL34, QL4A, ĐT 217, ĐT 215, ĐT 202: nhất 

là trên địa bàn các xã Cô Ba, Hồng trị, Phan Thanh, Sơn lộ, Bảo Toàn …. 

(Chi tiết như biểu đính kèm) 
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3.  Đánh giá kết quả 

3.1. Ưu điểm 

- Sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp từ huyện đến cơ 

sở trong công tác giải toả các vi phạm hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự 

ATGT trên địa bàn huyện. 

- UBND huyện đã kịp thời kiện toàn Ban ATGT, ban hành các kế hoạch và 

văn bản chỉ đạo, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền từ 

huyện đến cơ sở cùng vào cuộc. 

- Phát huy vài trò của công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả đến các 

tầng lớp nhân dân về chủ trương, kế hoạch và các quy định của pháp luật liên quan 

đến việc giải toả các vi phạm hành lang ATGT. 

- Công tác lập lại trật tự hành lang ATGT được sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính 

quyền từ huyện tới cơ sở. Đặc biệt từ sau khi Ban ATGT huyện tổ chức lễ ra quân 

giải toả. Công tác triển khai ở một số xã, thị trấn kiên quyết và tích cực triển khai 

thực hiện. Trong đó thị trấn Bảo Lạc là địa phương kết quả giải tỏa hành lang 

ATGT đạt được nhiều kết quả khá tích cực. 

- Công tác giải toả hành lang ATGT nhận được sự đồng thuận của đông đảo 

nhân dân trên địa bàn huyện. Các trường hợp vi phạm đã nhận thức được tầm quan 

trọng trong việc bảo đảm hành lang ATGT đường bộ và tự tháo dỡ phần vi phạm, 

tạo hành lang thông thoáng, đảm bảo mỹ quan đường phố. 

- Công tác giải toả có sự phối hợp khá chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia giải 

toả. Việc giải toả được triển khai khá triệt để và an toàn. 

- Các hộ vi phạm khi được nhắc nhở, vận động cơ bản đều có ý thức tự giác 

tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc, biển hiệu, bạt che chắn, buôn bán... vi phạm 

lòng lề đường, hành lang ATGT. 

3.2. Tồn tại, hạn chế 

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: 

+ Hầu hết cấp ủy, chính quyền xã (trừ Thị trấn và Xuân Trường) chưa thực 

sự vào cuộc ngay, còn có tư tưởng trông chờ cấp trên có triển khai thực hiện thực 

sự hay chỉ triển khai mang tính hình thức và so sánh với xã khác, đơn vị khác.  

+ Phương pháp tổ chức thực hiện ở một số địa phương chưa hiệu quả, chưa 

thực sự quyết liệt và triệt để, còn nể nang, ngại va chạm, chưa xử lý vi phạm hành 

chính theo thẩm quyền vì hầu hết lãnh đạo xã đều là người địa phương. 

+ UBND xã, thị trấn có các trường hợp vi phạm hành lang đường Quốc lộ, 

tỉnh lộ chưa chỉ đạo xử lý vi phạm hành chính theo phân cấp tại Nghị định 

100/2019/NĐ-CP. 
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- Nhận thức của người dân về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang 

ATGT chưa đầy đủ, còn có ý kiến đề nghị được để lại công trình vi phạm hoặc để 

lại một phần công trình vi phạm để tiếp tục sử dụng, trong đó có cả cán bộ, đảng 

viên. 

- Một số hộ dân xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi đất hành lang 

giao thông, nên việc giải toả rất khó khăn. 

 Việc rà soát, thống kê, xác định mốc giới, phạm vi vi phạm của các địa 

phương trong thời gian đầu hầu hết chưa đầy đủ, chưa phân loại và thống kê báo 

cáo đầy đủ loại công trình vi phạm, số cán bộ, đảng viên vi phạm để có biện pháp 

xử lý. 

- Kinh phí cho công tác tổ chức giải tỏa vi phạm như: Thuê phương tiện, 

máy móc, nhân công lớn, nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện. 

- Công tác tuyên truyền, vận động của phần lớn các địa phương chủ yếu tập 

trung ở thời điểm trước và trong ngày ra quân giải toả, sau ngày ra quân công tác 

tuyên truyền ít dần. 

- Công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên của một số thành viên 

Ban ATGT chưa được thường xuyên, liên tục. 

- Một số cán bộ, đảng viên và con em, người thân, người nhà của cán bộ 

đảng viên chưa gương mẫu, tiên phong đi đầu trong công tác giải toả nên không 

tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong những ngày ra quân. 

- Tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường ở hầu hết các địa phương 

tiếp tục tái diễn, chủ yếu là các vi phạm như; Đặt biển hiệu, đặt ô, bán hàng, để xe, 

để vật liệu, gỗ củi ... lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh,... 

3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

3.3.1. Nguyên nhân chủ quan 

- Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu một số cấp uỷ, chính quyền ở 

một số địa phương chưa cao, chưa thực sự chú trọng, chưa quyết liệt trong công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo, còn nể nang trong việc tổ chức thực hiện giải toả vi phạm kết 

cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT trên địa bàn quản lý. 

- Công tác tuyên truyền, vận động của một số địa phương chưa thực sự vào 

cuộc, còn mang tính hình thức, nên kết quả đạt được không cao. 

- Một số địa phương có hành lang ATGT bị vi phạm có tính chất phức tạp, 

thậm chí trong đó có cán bộ, đảng viên nhưng thiếu gương mẫu chấp hành; việc xử 

lý các vi phạm hành lang ATGT còn mang tính hình thức, chưa quyết liệt nên hiệu 

quá chưa cao. 

- Các thành viên Ban ATGT huyện chưa thường xuyên bám sát địa phương 

được giao phụ trách, để hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện. Việc nắm bắt 
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tình hình triển khai thực hiện, nắm bắt các khó khắn, vướng mắc để phán ánh về cơ 

quan Thường trực Ban ATGT chưa được thường xuyên và kịp thời.  

3.3.2. Nguyên nhân khách quan 

- Việc xác định phạm vi, vi phạm còn nhiều khó khăn do nguồn gốc đất 

được cấp qua các thời kỳ khác nhau, hồ sơ đất đai, bồi thường GPMB lưu giữ 

không đầy đủ, hiện trạng mốc giới cũ tại thực địa không còn, vì vậy khó khăn trong 

công tác xác định phạm vi vi phạm. 

- Triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT trong 

thời gian ngắn, trong năm chịu ảnh hưởng đại dịch covid, là năm đầu được phân bổ 

nguồn vốn Chương trình MTQG thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, 

tình hình mưa lũ bất thường …, nên công tác chuẩn bị cho công tác giải tỏa từ 

huyện đến cơ sở chưa được chu đáo. 

- Sự phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn với đơn vị quản lý duy tu đường 

giao thông chưa chặt chẽ, nhất là các thủ tục pháp lý liên quan đến hồ sơ quản lý, 

quy trình xử lý vi phạm chưa được tuân thủ chặt chẽ theo quy định, nên vi phạm 

kéo dài, chưa được xứ lý dứt điểm. 

PHẦN II 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

 

1.  Đối tượng thực hiện 

Tất cả các tổ chức, cá nhân vi phạm; xây dựng các công trình xây dựng trái 

phép, họp chợ, bày bán hàng, đặt biển quáng cáo, để vật liệu xây dựng và các vật 

kiến trúc khác.... trên lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông gây mất TTATGT 

trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn. 

2.  Nội dung thực hiện 

2. 1. Công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật về trật tự quản lý đô thị, 

ATGT, vệ sinh môi trường.... Những quy định của pháp luật về quảng cáo, lắp đặt 

biển hiệu, biển chỉ dẫn, các quy định về hành lang an toàn đường bộ; quy định của 

pháp luật về trật tự xây dựng, trật tự ATGT, cụ thể: 

- Công tác giải tỏa hành lang ATGT: Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/2/2010 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 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 123/2021/NĐ-CP 

ngày 28/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; 

hàng không dân dụng. 
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- Tổ chức tuyên truyền và vận động các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân vi 

phạm tự giác tháo dỡ, di chuyển trả lại lòng lề đường, hè phố, hành lang giao 

thông đảm bảo thông thoáng, mỹ quan đô thị và đảm bảo TTATGT. 

- Lực lượng tuyên truyền: Các cơ quan trong Ban ATGT huyện, Ban ATGT 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2.2. Rà soát hồ sơ, hoàn thiện thủ tục xử lý vi phạm hành lang giao 

thông 

- UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, lập biên bản vi phạm hành chính đối 

với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định. 

Nhất là đối với 04 trường hợp vi phạm hành lang Quốc lộ và 10 trường hợp vi 

phạm hành lang đường tỉnh, đường huyện, báo cáo UBND huyện trước 30/4/2023. 

- Đề nghị Đội thanh tra giao thông sở GTVT Cao Bằng, phòng Kinh tế Hạ 

tầng, phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND các xã, thj trấn thực hiện 

công tác giải tỏa vi phạm. 

2.3. Tổ chức thực hiện 

2.3.1. Lực lượng tham gia 

 - UBND các xã, thị trấn; Tổ giải toả, cưỡng chế vi phạm: Lực lượng tham 

gia gồm: Lãnh đạo UBND, công chức địa chính - xây dựng.... công an viên, 

MTTQ và các đoàn thể, bí thư, trưởng xóm, tổ trưởng dân phố (các địa phương bố 

trí lực lượng tham gia phù hợp theo tình địa phương). 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng (Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi 

trường huyện cử cán bộ tham gia (nếu cần thiết). Tổ công tác giải toả các vi phạm 

trật tự ATGT huyện Bảo Lạc. 

- UBND các xã, thị trấn chuẩn bị: Kho, bãi, phương tiện, dụng cụ. 

2.3.1. Nội  dung thực hiện 

Tuyên truyền đảm bảo trật tự hành lang ATGT trên địa bàn huyện nhất là 

các khu vực họp chợ, khu vực trung tâm xã, thị trấn..., đảm bảo hết năm 2023 trên 

địa bàn cơ bản không còn xảy ra việc vi phạm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang 

ATGT. 

- Thường xuyên, liên tục thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm, triệt 

đê các vi phạm về hành lang ATGT đường bộ không để tái vi phạm. 

- Tiếp tục rà soát, vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành không lấn 

chiếm vỉa hè, lòng đường vi phạm hành lang ATGT. 

- Phối hợp thường xuyên với Đội thanh tra giao thông tỉnh, Công an huyện 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Kiên quyết không để tình 

trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xảy ra. 
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- Tổ chức đợt cao điểm thực hiện giải tỏa hành lang giao thông trước các kỳ 

nghỉ lễ của năm 2023 như: Đợt 1 trước 30/4/2023 và Đợt 2 trước mùng 2/9/2023.  

2.3. Thời gian tổ chức thực hiện 

 Trong năm 2023, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát 

các trường hợp vi phạm vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang giao thông 

trên địa bàn mình quản lý. Xây dựng kế hoạch duy trì, chống tái lấn chiếm tại các 

khu vực đã thực hiện giải tỏa. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm về 

Ban ATGT huyện theo quy định. 

3. Tổ chức, phân công nhiệm vụ: 

3.1 Công tác chỉ đạo 

Đề nghị Thường trực, BTV Huyện ủy tăng cường công lãnh chỉ đạo, kiểm 

tra trong công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn huyện. 

Ban ATGT huyện, Tổ công tác liên ngành giải toả hành lang ATGT tập 

trung chỉ đạo và tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện để nhân dân 

hiểu rõ và tự giác chấp hành thực hiện. 

3.2 Phân công nhiệm vụ 

3.2.1 Ban ATGT huyện; Tổ công tác liên ngành giải tỏa; Tổ giúp 

việc Ban ATGT huyện 

- Thường xuyên bám sát địa bàn các xã, thị trấn được phân công phụ trách 

để chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động và xử lý các trường hợp vi 

phạm. Tập trung kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm 

lòng lề đường, hành lang giao thông, nhất là dịp trước các dịp nghỉ tết, lễ của năm 

2023. 

- Phòng Kinh tế Hạ tầng lập dự toán công tác giải tỏa vi phạm hành lang 

ATGT năm 2023, dự kiến phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.  

- Chỉ đạo và hướng dẫn quy trình tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm 

hành lang ATGT cố tình chống đối, không chấp hành quy định theo chức năng, 

nhiệm vụ đã được phân công. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra một số xã, thị trấn, nhất là các xã có 

chợ, xã còn nhiều trường hợp vi phạm nhưng chưa được cơ sở xử lý theo quy định. 

Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân ở cơ sở chưa tổ chức lập Hồ sơ xử lý các 

trường hợp vi phạm (như biểu kèm theo) báo cáo UBND huyện trong tháng 

6/2023. 

3.2.2 Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban, cơ quan 

a. Phòng Văn hoá thông tin, Trung tâm VHTT huyện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh, trên loa ô tô lưu 

động, băng rôn, khẩu hiệu, phóng sự... yêu cầu các hộ tự tháo dỡ, giải tỏa vi phạm 
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lòng đường, hè phố, hành lang giao thông trả lại mặt bằng đảm bảo TTATGT. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu toàn thể nhân dân xây dựng công 

trình theo quy hoạch; Tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép. 

- Xem xét tham mưu ban hành kế hoạch chỉnh trang lại biển hiệu các hộ gia 

đình khu vực lát xong vỉa hè theo đúng quy định của UBND tỉnh. 

 b. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Là cơ quan Thường trực tham mưu cho Ban ATGT thực hiện công tác chỉ 

đạo và tổ chức giải toả các vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang ATGT, thiết lập trật 

tự ATGT trên địa bàn huyện. 

- Hướng dẫn về chuyên môn cho các xã, thị trấn trong quá trình triển khai 

thực hiện công tác giải toả vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang giao thông. 

- Theo dõi báo cáo thường xuyên và định kỳ về kết quả thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch theo quy định. 

- Chủ động trong công tác tuyên truyền; tham mưu, đề xuất nhân lực, vật 

lực chỉ đạo giải toả. 

- Lập dự trù kinh phí thực hiện giải toả, chủ trì tổ chức kiểm tra các xã, thị 

trấn thực hiện công tác giải tỏa hành lang giao thông năm 2023. 

 c. Công an huyện:  

 - Xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm hành 

chính về trật tự ATGT, nhất là dịp trước và trong dịp tết Nguyên Đán 2023 đối với 

các khu vực, địa bàn trọng điểm của huyện.  

 - Thường xuyên, theo dõi, phát hiện, có biện pháp xử lý hiệu quả các 

trường hợp độ xe, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, bốc đầu 

xe, phóng nhanh, vượt ẩu của thanh thiếu niên và các xe dừng đỗ không đúng nơi 

quy định… thông qua hệ thống Camera an ninh đối với khu vực trung tâm Thị trấn. 

 - Chỉ đạo lực lượng Công an huyện giúp đỡ Công an xã, thị trấn xây dựng 

phương án chống tái lấn chiếm, duy trì sau giải tỏa. 

 - Chỉ đạo lực lượng lực lượng công an xã, thị trấn tham mưu xây dựng kế 

hoạch duy trì, chống tái lấn chiếm sau khi tổ chức giải tỏa theo nội dung Công văn 

1503/UBND-KTHT ngày 23/11/2021, nhất là khu vực trung tâm thị trấn sau khi lát 

xong vỉa hè. 

 d. Phòng Tài nguyên môi trường 

   Phân công cán bộ tham gia công tác giải tỏa và chủ trì cùng với UBND các 

xã, thị trấn xác định mốc giới đối với thửa đất, tài sản gắn liền với đất, tính hợp 

pháp, nguồn gốc đất đai để làm căn cứ cho việc giải toả vi phạm lòng lề đường, vỉa 

hè, hành lang giao thông. 
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 e. Phòng Tư pháp 

Chịu trách nhiệm hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện 

xử lý vi phạm và cưỡng chế giải tỏa vi phạm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành 

lang giao thông. 

 f. Phòng Tài chính - kế hoạch 

Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí cho công tác 

giải toả hành lang ATGT theo kế hoạch đảm bảo đúng qui định của pháp luật. 

g. Thanh tra huyện 

Chủ trì cùng các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn có trách 

nhiệm giải quyết các đơn kiến nghị, đề nghị, khiếu nại của tổ chức và nhân dân 

theo quy định. 

h. Đội Thanh tra Giao thông - Sở GTVT Cao Bằng: Phối hợp với các cơ 

quan chức năng của huyện; UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện 

xử lý vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn huyện. 

i. UBND các xã, thị trấn 

 - Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch giải toả các vi phạm kết 

cầu hạ tầng, hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự ATGT trên địa bàn xã, thị 

trấn năm 2022. Xây dựng kế hoạch tổ chức đợt cao điểm dịp Tết Nguvên Đán 

Nhâm Dần. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng tổ chức, cá nhân và các hộ dân 

hiểu biết các quy định của Pháp luật về giao thông, trật tự ATGT. 

- Rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm, vận động tháo dỡ và tiến hành 

ký cam kết tất cả các hộ vi phạm yêu cầu tự tháo dỡ các vật lấn chiếm lòng lề 

đường, hè phố, hành lang giao thông đặc biệt ở các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, 

đường huyện và đường đô thị trên địa bàn các xã, thị trấn. 

 Các tổ chức, cá nhân và các hộ dân trong diện phải giải tỏa vừa tuyên 

truyền bằng loa truyền thanh của xã, thị trấn, vừa kết hợp vận động thông qua các 

tổ chức chính trị xã hội của địa phương với từng đối tượng, tác động của mối quan 

hệ dòng tộc, anh em hiện đang công tác tại cơ quan của xã, huyện, tỉnh tác động 

để tự tháo dỡ, hạn chế số lượng phải tổ chức cưỡng chế giải tỏa. 

- Phối hợp thường xuyên với Đội thanh tra giao thông tỉnh, Công an huyện 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Kiên quyết không để tình 

trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang giao thông xảy ra 

- Thường xuyên, liên tục thực hiện kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm, triệt 

để các vi phạm về kết cấu hạ tầng, hành lang giao thông không để tái vi phạm. 

- Kiện toàn và thành lập tổ giải toả, cưỡng chế của địa phương để thực hiện 

công tác giải toả, cưỡng chế các trường hợp vi phạm theo quy định. 
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- Ban hành quy chế quản lý về trật tự ATGT trên địa bàn xã, thị trấn, giao tổ 

dân phố, xóm và các tổ chức, đoàn thể quản lý tuyến đường tự quản theo tuyến 

đường hoặc đoạn đường cho phù hợp với đặc điểm của địa phương. 

- Riêng UBND Thị trấn chỉ đạo các hộ gia đình khu vực lát xong vỉa hè 

chỉnh trang lại nhà cửa, biển hiệu đảo bảo theo đúng quy định của tỉnh, tổ chức bán 

hàng trong nhà; Bố trí khu vực riêng để các hộ bán thức ăn chín đảm bảo không 

lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; Thường xuyên duy trì lực lượng nhắc nhở, xử lý 

nghiêm các trường hợp lấn chiếm, sửa dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định; tổ 

chức cho các hộ dân ký cam kết không lẫn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, làm cơ sở 

xét, đánh giá xếp loại gia đình văn hóa. 

4. Kinh phí tổ chức thực hiện: 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, phòng Kinh tế Hạ tầng chủ trì phối hợp với 

các phòng, ban, cơ quan liên quan tổng hợp dự toán kinh phí giải tỏa năm 2023 

trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Nguồn kinh phí giải tỏa vi phạm hành lang 

ATGT được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp ATGT năm 2023. 

Đối với kinh phí giải tỏa vi phạm hành lang giao thông năm 2023 của các 

xã, thị trấn, do địa phương tự cân đối và bố trí cân đối trong năm ngân sách. 

UBND huyện sẽ xem xét, hỗ trợ trong từng trường hợp cụ thể. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác giải tỏa vi phạm kết cấu hạ 

tầng, hành lang giao thông năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ các xã, 

thị trấn, các tổ chức, cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm, tổ chức thực hiện tốt 

phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 

- Sở Giao thông vận tải Cao Bằng; 

- TT Huyện ủy; HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban ATGT huyện; 

- Các phòng: Tư pháp, Thanh tra huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Tổ giúp việc Ban ATGT huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  

Nguyễn Mạnh Hùng 
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VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2022 

 

STT Số, ký hiệu Ngày ban 

hành 

Tên văn bản 

1 35/KH - UBND 22/02/2022 Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 

2 100/KH - BATGT 06/04/2022 về giải tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao 

thông năm 2022 

3 139/KH - BATGT 15/5/2022 về kiểm tra tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông và giải tỏa vi phạm kết cấu hạ tầng, hành 

lang an toàn giao thông năm 2022 

4 1016/BC-BCĐ 01/01/2022 Kết quả thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng 

giao thông năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

5 1733/UBND-KTHT 01/01/2022 Đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang đường bộ 

6 08/UBND-KTHT 17/1/2022 Đôn đốc báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 

năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

7 89/UBND-KTHT 22/1/2022 Đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang đường bộ 

8 65/BC-UBND 26/1/2022 kết quả thực hiện phát triển giao thông nông thôn năm 

2022 trên địa bàn huyện 

9 260/UBND-KTHT 6/3/2022 Tổ chức ký cam kết thực hiện Pháp luật về đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông 

10 263/UBND-KTHT 7/3/2022 Đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang đường bộ trên 

tuyến QL.4A 

11 356/QĐ-UBND 9/3/2022 Về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện Bảo Lạc 

12 302/UBND-BATGT 15/3/2022 Về việc tổ chức thực hiện công tác thi đua đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông năm 2022 

13 744/QĐ-UBND 23/3/2022 Về việc ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 

14 377/UBND-KTHT 31/3/2022 Đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm KCHTGTĐB 

15 244/BC-BATGT 6/4/2022 Kết quả thực hiện công tác giải tỏa vi phạm lòng lề đường, 

vỉa hè, hành lang ATGT năm 2021;Phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2022 

16 500/BATGT-KTHT 25/4/2022 v/v Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và01/5/2022 

17 531/UBND-KTHT 1/5/2022 V/v Đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm KCHTGTĐB trên 

tuyến QL.34 

18 1342/QĐ-UBND 15/5/2022 Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông và giải tỏa, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng, 

hành lang giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2022 

19 627/UBND-KTHT 15/5/2022 V/v Phối hợp thực hiện công tác cải tạo sửa chữa, nâng cấp 

và quản lý bảo trì các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ đi qua 

địa bàn huyện Bảo Lạc 

20 702/UBND-KTHT 27/5/2022 Đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ trên tuyến QL.34 

21 726/UBND-KTHT 31/5/2022 V/v Đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên tuyến QL.34 

22 79/TB-UBND 22/6/2022 Lịch kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT và giải tỏa vi 

phạm kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông trên địa 

bàn các xã, thị trấn, năm 2022 

23 506/BC-UBND 22/6/2022 Báo cáo tình hình trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2022 

24 121/CV-KTHT 28/6/2022 Về việc Phối hợp khảo sát lập hồ sơ bảo dưỡng thường 

xuyên cầu giao thông trên địa bàn năm 2022 

25 1023/UBND-KTHT 12/7/2022 Đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông 
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đường bộ. 

26 1026/UBND-KTHT 13/7/2022 Về việc xin chủ trương và kinh phí ưu tiên khắc phục hậu 

quả thiên tai, đảm bảo giao thông đường Tỉnh 215 (đoạn 

Sơn Lộ -Sơn Lập) 

27 1138/UBND-KTHT 7/8/2022 Đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm KCHTGTĐB (Lý Văn 

Vuông, km147+080, QL.34 - địa phận xã Hưng Đạo) 

28 1136/UBND-KTHT 7/8/2022 Phối hợp xử lý các vị trí mất ATGT trên QL.4A gắn với 

việc triển khai thực hiện Chương trình án phát triển dịch vụ 

- du lịch của huyện Bảo Lạc 

29 150/CV-KTHT 10/8/2022 Đôn đốc báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ 

30 95/TB-BATGT 15/8/2022 Lịch kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT và giải tỏa vi 

phạm kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông trên địa 

bàn xã Xuân Trường, năm 2022 

31 1234/UBND-KTHT 23/8/2022 Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ 

Lễ Quốc khánh 02/9/2022 

32 714/BC-UBND 1/10/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm TT ATGT 9 

tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022 

và năm 2023 

33 1466/BATGT-KTHT 7/10/2022 Về việc tuyên truyền và tham dự cuộc thi "Chung tay vì An 

toàn giao thông" năm 2022 trên địa bàn huyện Bảo Lạc 

34 1521/CV-KTHT 18/10/2022 Về việc đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông năm 2022 

35 1508/UBND-BATGT 20/10/2022 Về việc gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng "Báo chí tuyên 

truyền về an toàn giao thông năm 2022" 

36 1565/UBND-KTHT 25/10/2022 Đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm KCHT GTĐB trên tuyến 

đường thuộc địa phận huyện Bảo Lạc (Hoàng Văn Luyện, 

Km343+600/phải tuyến, QL.4A) 

37 1586/UBND-KTHT 26/10/2022 V/v đảm bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt 

cộng đồng của người dân trên địa bàn huyện 

38 294/KH-ATGT 17/11/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới 

tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" tại 

huyện năm 2022 

39 1741/UBND-KTHT 23/11/2022 V/v đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ (Hoàng Văn Thương, Km138+150/phải 

tuyến, QL.34) 

40 858/BC-UBND 28/11/2022 Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứngNgày thế 

giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông"" 

năm 2022 
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