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UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ NINH HẢI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64/KH-UBND       Ninh Hải, ngày 12 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ 

trên địa bàn xã Ninh Hải 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và Thông báo kết luận của 
đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân xã tại cuộc họp giao ban UBND xã định kỳ 
tháng 7/2022. UBND xã Ninh Hải xây dựng kế hoạch thực hiện giải tỏa hành lang 
an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Ninh Hải, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích.

- Đảm bảo hành lang an toàn giao thông của các tuyến đường luôn thông 
thoáng, tầm nhìn không bị che khuất góp phần giảm thiểu các nguy cơ xảy ra tai 
nạn giao thông; tạo điều kiện thuận lợi khi cải tạo, mở rộng, nâng cấp các tuyến 
đường.

- Nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của công tác quản lý, 
bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật 
trong việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông đường bộ góp phần giảm thiểu tai 
nạn giao thông; nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong công tác quản lý, bảo 
vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.

2. Yêu cầu.

- UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn, các cơ quan, đơn vị có 
liên quan phối hợp chặt chẽ đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
được giao. Phải xây dựng lộ trình, công việc cụ thể, báo cáo kết quả thực hiện và 
các khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp khắc phục để việc triển khai kế 
hoạch đảm bảo hiệu quả, tiến độ đề ra.

- Tập trung giải tỏa các vị trí tuyến đường tự quản, tuyến đường thôn, xóm, 
tuyến đường tỉnh lộ 396c đi qua địa bàn xã.

- Các hộ gia đình có cây cối hoa màu, vật liệu để tại hành lang đường chủ 
động thu dọn để trả lại hành lang đường.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Nội dung. 
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- Giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ tuyến đường 
tỉnh lộ 396c; đặc biệt các trường hợp đã được đơn vị quản lý đường bộ lập biên 
bản vi phạm nhưng chưa giải tỏa triệt để hoặc đã giải tỏa nhưng các hộ gia đình tái 
lấn chiếm.

- Giải tỏa các vị trí khu dân cư, đường cong, ngã ba, ngã tư, các điểm buôn 
bán, họp chợ tái lấn chiếm hành lang, các tụ điểm kinh doanh vật liệu xây dựng; 
lều quán, bán mái tái lấn chiếm, sử dụng đất của đường bộ làm quán bán hàng; bãi 
rửa xe, xây lấn chiếm bục bệ trái phép. 

- Phát quang cây cối nhằm tránh che khuất tầm nhìn; nhặt cỏ ven đường.

2. Đối tượng giải tỏa.

2.1. Đoạn đường tỉnh lộ 396c đoạn đi qua địa bàn xã.

- Giải tỏa, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, các quán có phần mái 
che, mái vẩy, biển quảng cáo, các hộ buôn bán sát trong hành lang, khu để vật liệu 
xây dựng, điểm rửa xe và các vi phạm khác trên nền đường, trong hành lang an 
toàn đường bộ.

- Giải tỏa cây cối do người dân trồng vào hành lang an toàn đường bộ để 
đảm bảo thông thoáng cho người tham gia giao thông, tránh che khuất tầm nhìn.

2.2. Các tuyến đường thôn, xóm: Các thôn chủ động việc giải tỏa, tháo dỡ 
các vi phạm trên lề đường thuộc tuyến đường trục chính của thôn, xóm, giải tỏa 
các chậu hoa cây cảnh, vật liệu... ngoài ra phát quang cây, cành cây che khuất tầm 
nhìn ở các điểm đường cong, đường cua đi vào các ngõ.

2.3. Các tuyến đường tự quản: UBMTTQ và các đoàn thể xã phát quang 
cây, cắt các loại cây hoa đã trồng nhằm tránh cành cây che khuất tầm nhìn; đồng 
thời nhặt cỏ để tạo cảnh quan môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện: Ủy ban nhân dân xã cấp cho các đơn vị như sau: 

- Đối với tuyến đường 396c là: 1.000.000đ

- Đối với các đoàn thể có tuyến đường tự quản, mỗi đoàn thể là: 500.000đ

- Đối với các thôn:

+ Thôn Đồng Bình là: 800.000đ

+ Thôn Nhân Lý là: 1.000.000đ

+ Thôn Bồng Lai là: 1.200.000đ

(Các đơn vị phối hợp với đồng chí Nguyễn Thị Lan - CC ĐC-XD-MT để 
thanh toán, khi thực hiện xong nhiệm vụ) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
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1. Công tác tuyên truyền. 

- Nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức để nhân 
dân tự giác không chiếm dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền để những hộ vi phạm đã được lập biên bản và nhắc nhở phải 
tự giác tháo dỡ.

- Đài truyền thanh xã thực hiện công tác tuyên truyền: Thời gian tuyên 
truyền, vận động trong toàn xã từ ngày 15/8 đến hết ngày 20/8/2022.

2. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện việc giải tỏa hành lang an toàn 
giao thông trên các tuyến đường từ ngày 15/8 đến hết ngày 20/8/2022.

3. Lực lượng giải tỏa.

- Tuyến đường 396c: Công chức ĐC-XD-MT phối hợp với lực lượng công 
an xã tổ chức thực hiện.

- Các tuyến đường tự quản: Do UBMTTQ và các đoàn thể tổ chức thực 
hiện.

- Các tuyến đường thôn, xóm: Do các thôn tổ chức thực hiện.

(Trong thời gian từ ngày 15/8 đến hết ngày 20/8/2022 Đoàn thanh niên xã 
phối hợp cùng Đội sinh viên đồng hương Hải Dương - Đại học Bách khoa Hà Nội 
tổ chức chương trình “Mùa hè xanh 2022 - Vững bước tương lai”. Đơn vị nào cần 
lực lượng là đội sinh viên tình nguyện giúp đỡ thì liên lạc với đồng chí Nguyễn 
Văn Sáng - Bí thư Đoàn thanh niên xã: SĐT 0326951869)

Trên đây là Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên 
địa bàn xã Ninh Hải. UBMTTQ, các ngành, đoàn thể xã, các công chức có liên 
quan và các thôn tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó 
khăn vướng mắc đề nghị báo cáo về UBND xã để kịp thời điều chỉnh giải quyết 
nhằm đem lại hiệu quả cao./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;                                      
- BTV Đảng ủy;                                                   
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;                             
- MTTQ và các đoàn thể; 
- CC ĐC-NN -XD-MT;
- Công an xã;
- Trưởng các thôn;
- Đài truyền thanh.                             
- Lưu: VT.

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

Đào Văn Hải
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