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

trên địa bàn huyện Kim Bảng – Năm 2022 

 
 

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-HU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện 

uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, trật 

tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Kim Bảng; 
 

Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện Kim 

Bảng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-HU ngày 28/12/2020; 
 

Thực hiện Thông báo số 240-TB/VPHU ngày 05/8/2022 của Văn phòng 

Huyện uỷ về kết quả giao ban Thường trực Huyện uỷ. Uỷ ban nhân dân huyện 

xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai, thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang 

an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện với các nội dung như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục phát huy và thực hiện có hiệu quả công tác chỉnh trang, đảm bảo 

trật tự đô thị và hành lang an toàn giao thông; Tạo điều kiện khi nâng cấp, mở 

rộng các tuyến đường đảm bảo tiêu chuẩn để xây dựng huyện Kim Bảng trở 

thành Đô thị loại IV và thị xã trước năm 2025. 
 

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

người đứng đầu các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các 

địa phương và các tầng lớp nhân dân về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thực hiện đồng bộ, liên tục các chủ 

trương, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 
 

3. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để lập lại trật tự, hành lang 

an toàn giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn; Xử lý nghiêm, triệt để các vi 

phạm liên quan đến hành lang an toàn giao thông. Chấm dứt tình trạng lấn 

chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và 

thực hiện các hoạt động trái phép khác, không phát sinh mới các trường hợp vi 

phạm; Tạo cảnh quan đường thông, hè thoáng giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc, 

tai nạn giao thông trên các tuyến đường. 
 

4. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, cần phải có sự vào cuộc 

tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, các hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm các 
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nội dung, nhiệm vụ kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy, 

Ban Thường vụ Huyện uỷ và UBND huyện nếu để xảy ra các tồn tại về vi phạm 

hành lang an toàn giao thông. 
 

5. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân và hộ 

dân tự giác, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, 

trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị 

và nông thôn mới; giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng, lề 

đường gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 
 

6. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ huyện đến cơ sở tạo sự đồng 

tình, hưởng ứng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc chấp hành 

các quy định của pháp luật. Các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ phải nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đảm bảo xử lý 

đúng quy trình, đúng pháp luật. Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ, có sự 

chỉ đạo và thực hiện thường xuyên, quyết liệt của cả hệ thống chính trị theo 

phương châm: “Cương quyết, triệt để, thực chất, tránh làm qua loa, làm 

theo phong trào, làm đâu được đấy và quản lý chặt chẽ không để tái vi 

phạm hành lang an toàn giao thông”.  
 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI GIẢI TỎA. 

1. Nội dung và đối tượng giải toả. 

- Các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ 

trên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, các trục 

đường chính của nội thị. 

- Giải toả các vị trí kinh doanh vật liệu xây dựng, đổ vật liệu xây dựng, 

kinh doanh phế liệu; biển hiệu, biển quảng cáo treo, đặt không đúng quy định; 

chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ; làm lều quán, mái che, 

mái vẩy, công trình xây dựng trái phép; dỡ bỏ các vị trí xây cơi nới thềm, bậc 

lên xuống lấn chiếm lòng đường, cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất mất an toàn 

giao thông. 

- Các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên đất không hợp 

pháp, đơn vị quản lý đường bộ đã lập biên bản vi phạm đến nay chưa tự giác 

tháo dỡ, giải tỏa. 

- Giải toả các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường, cản trở giao thông. 

Kiên quyết xử lý phương tiện ô tô dừng, đỗ sai quy định trên các tuyến đường. 

- Chặt hạ cây, cành cây có nguy cơ đổ, gẫy gây mất an toàn và che khuất 

tầm nhìn các phương tiện tham gia giao thông. 
 

2. Phạm vi thực hiện. 

- Phạm vi kiểm tra, xác định và xử lý triệt để vi phạm lấn chiếm lòng 

đường, hè đường, đất đã đền bù giải phóng mặt bằng, đất công, hành lang ATGT 

trên tất cả các tuyến đường Quốc lộ, đường tránh thành phố Phủ Lý, đường tỉnh, 

đường huyện và các tuyến đường trục xã, đường đô thị, cụ thể: 
 

+ Quốc lộ (03 tuyến): QL.21 (địa bàn thị trấn Ba Sao, xã Khả Phong, Liên 

Sơn, Thanh Sơn); QL.21B (địa bàn xã Tượng Lĩnh, Tân Sơn, Thuỵ Lôi, Ngọc 
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Sơn và TT Quế); QL.38 (địa bàn xã Nhật Tựu, Đại Cương, Lê Hồ, Nguyễn Uý, 

Tượng Lĩnh). 

+ Đường tránh TP Phủ Lý: Địa bàn xã  Nhật Tựu, Nhật Tân, Văn Xá, 

Đồng Hóa, Thi Sơn, Thanh Sơn. 

+ Đường tỉnh (05 tuyến): ĐT.494 (địa bàn xã Thi Sơn, Thanh Sơn); 

ĐT.494B (địa bàn thị trấn Quế, Thi Sơn, Thanh Sơn); ĐT.498 (địa bàn xã Khả 

Phong, Thụy Lôi, Ngọc Sơn, Đồng Hoá, Nhật Tân); ĐT.498B (địa bàn TT Quế, 

Văn Xá, Nhật Tân, Nhật Tựu; ĐT498C (địa bàn xã Tượng Lĩnh, Nguyễn Uý, Lê 

Hồ, Đại Cương, Nhật Tựu). 
 

+ Đường huyện (08 tuyến): ĐH.01 (địa bàn xã Nguyễn Uý, Lê Hồ, Đồng 

Hoá, Văn Xá); ĐH.02 (địa bàn xã Đại Cương, Nhật Tân, Hoàng Tây); ĐH.03 

(địa bàn xã Tân Sơn); ĐH.04 (địa bàn xã Liên Sơn); ĐH.05 và ĐH.06 (địa bàn 

thị trấn Ba Sao); ĐH07 (địa bàn thị trấn Quế, Ngọc Sơn, Thuỵ Lôi, Tân Sơn); 

ĐH.09 (địa bàn xã Tượng Lĩnh, Nguyễn Uý). 
 

+ Các tuyến đường trục xã (ĐX) và đường nội thị (TT Quế và TT Ba Sao). 
 

* Tập trung ưu tiên chỉ đạo giải tỏa triệt để trước đối với những tuyến 

đường giao thông chính phục vụ cho việc cải tạo, chỉnh trang hoàn thiện tiêu chí 

đô thị loại IV:  

- Tuyến đường tránh thành phố Phủ Lý; 

- Tuyến đường T3 và DDT498 (đoạn từ QL21 đến cầu Khả Phong); 

- Tuyến đường ĐT494 và QL21 (từ xã Liên Sơn đến thị trấn Ba Sao) 
 

III. TRÌNH TỰ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn kiện toàn và phân công nhiệm vụ Ban 

chỉ đạo, Tổ công tác giải tỏa hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn (thành 

phần: Đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban; Đồng chí Chủ tịch UBND làm 

Phó trưởng ban; các thành viên gồm: Công an, Quân sự, cán bộ Địa chính, 

Giao thông - Xây dựng - Thuỷ lợi, Tư pháp, Văn hoá - Thông tin, Tài chính - Kế 

hoạch; Các hội, đoàn thể và các trưởng thôn, tổ dân phố; các thành phần khác 

có liên quan). Thời gian xong trước ngày 15/8/2022. 
 

2. Căn cứ Kế hoạch của huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng 

kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn địa phương quản lý (gửi phòng 

Kinh tế và Hạ tầng). Thời gian xong trước ngày 20/8/2022. 
 

3. Tổ chức tuyên truyền nội dung kế hoạch trên hệ thống Đài truyền thanh 

xã, thị trấn từ ngày 20/8 - 25/8/2022. 
 

4. Chủ động thuê đơn vị tư vấn, phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, 

phòng Kinh tế Hạ tầng tổ chức trích đo, vạch mốc (cắm mốc) đối với những 

tuyến đường hoặc vị trí khó xác định cần phải trích đo để xác định chính xác 

phạm vi hành lang, xác định rõ phần diện tích vi phạm, phục vụ công tác giải 

tỏa, quản lý sau giải tỏa hành lang ATGT. Thời gian xong trước 30/9/2022. 
 

5. Tổ chức rà soát, lập biên bản vi phạm; kiểm đếm, phân tích và tổng hợp 

cụ thể các loại hình vi phạm hành lang ATGT (Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham   
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mưu mẫu biểu thống kê vi phạm gửi các xã, thị trấn). Thời gian xong trước 

15/10/2022. 
 

6. Thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống loa Đài truyền thanh của địa 

phương đến tổ chức, cá nhân có vi phạm hành lang ATGT, vận động tự giác 

tháo dỡ từ ngày 15/10/2022 đến ngày 31/10/2022. 
 

7. Huy động lực lượng, phương tiện ra quân tổ chức giải tỏa triệt để, cưỡng 

chế (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân không tự giác tháo dỡ. Thời gian hoàn 

thành xong trước ngày 15/12/2022. 
 

* Thời gian hoàn thành giải tỏa: 
 

- Tập trung hoàn thành trước 30/9/2022 đối với những tuyến đường sau: 

+ Tuyến đường T3 và đường ĐT498 (đoạn QL21 đến cầu Khả Phong). 

+ Đường tránh thành phố Phủ Lý. 

+ Tuyến ĐT494: Từ ngã ba Thanh Sơn đến cầu Đồng Sơn và QL21 vào thị 

trấn Ba Sao. 
 

- Hoàn thành trước 15/12/2022: Đối với các tuyến đường còn lại (Quốc lộ, 

đường tỉnh, đường huyện, đường xã và đường nội thị của TT Quế, TT Ba Sao). 
  

8. Kết thúc giải tỏa, UBND xã, thị trấn bàn giao trách nhiệm cho cán bộ 

công chức của xã, thị trấn, Trưởng thôn, tổ dân phố quản lý trên địa bàn; Đồng 

thời tổ chức cho các hộ dân dọc các tuyến đường ký cam kết không tái vi phạm 

hành lang ATGT; quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng và xây dựng các 

công trình nhà ở, công trình phụ, tường rào… 
 

9. UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện giải tỏa hành lang an 

toàn giao thông trước ngày 15/12/2022 (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng; Đ/c 

Nguyễn Như Sơn – Phó trưởng phòng; ĐT: 0987353114) để tổng hợp báo cáo 

Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện và Sở Giao thông vận tải Hà Nam. 
 

10. Sau ngày 15/12/2022, Uỷ ban nhân dân huyện thành lập các đoàn kiểm 

tra kết quả sau giải tỏa đối với các xã - thị trấn. 
 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn: 

Xác định công tác giải toả vi phạm hành lang ATGT là trách nhiệm của cả 

hệ thống chính trị từ xã, thị trấn đến thôn, tổ dân phố; Coi đây là nhiệm vụ trọng 

tâm, thường xuyên để thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 02-CT/HU của Huyện uỷ 

trong 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo; Đưa nội dung giải tỏa vi 

phạm cũng như quản lý sau giải tỏa hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn vào 

chương trình, Nghị quyết của Đảng uỷ, Kế hoạch của UBND, nội dung sinh hoạt 

của chi bộ hằng tháng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.  

- Bám sát Kế hoạch của huyện để xây dựng Kế hoạch giải tỏa hành lang 

ATGT trên địa bàn địa do phương quản lý; thành lập Ban chỉ đạo, tổ giải toả, 

cưỡng chế (nếu có) để thực hiện giải tỏa, cưỡng chế đảm bảo đúng quy trình, 

quy định, tiến độ kế hoạch đặt ra theo phương châm: “Dễ làm trước, khó làm 
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sau, làm đâu được đấy, xử lý kiên quyết, công bằng tránh khiếu kiện” bàn giao 

ngay cho thôn, tổ dân phố quản lý (ưu tiên làm trước đối với những tuyến đường 

chuẩn bị đầu tư cải tạo, chỉnh trang phục vụ huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV và 

thị xã). 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện và đơn vị quản lý 

đường để tổ chức trích đo, vạch (hoặc cắm mốc), thống kê các loại hình vi 

phạm, lập biên bản vi phạm, hoàn thiện hồ sơ để triển khai ra quân giải tỏa triệt 

để, cưỡng chế (nếu có) các trường hợp vi phạm; Tổ chức cho các hộ dân ký cam 

kết không phát sinh vi phạm mới hay tái lấn chiếm hành lang ATGT. Yêu cầu 

các hộ dân ký cam kết khi sử dụng hè đường tạm thời để tập kết vật liệu xây 

dựng công trình nhà ở phải thực hiện nghiêm việc trải lót trước khi đổ, tập kết 

vật liệu xây dựng không để tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt gạch lát hè nhằm đảm 

bảo kết cấu hè đường. 

- Chỉ đạo các ngành chức năng của xã, thôn tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, 

vận động các hộ dân dọc các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các 

tuyến giao thông chính tự giác tháo dỡ, di chuyển các phần vi phạm trên đất 

hành lang ATGT. 

- Chủ động liên hệ với các đơn vị quản lý Điện lực, Viễn Thông, nhà 

mạng… để thống nhất thời gian di chuyển, tháo dỡ cột, dây không sử dụng hoặc 

ảnh hưởng đến lòng đường, vỉa hè làm mất mỹ quan, mất ATGT.  

- Duy trì thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo (Đồng chí Chủ tịch UBND 

ký, đóng dấu) kịp thời tiến độ và kết quả giải toả về huyện (qua phòng Kinh tế 

và Hạ tầng) định kỳ vào ngày 15 và ngày 25 hằng tháng. 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong phạm vi trách 

nhiệm nếu để xảy ra vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm, xây dựng công trình trái 

phép trên đất hành lang ATGT đường bộ phải chịu trách nhiệm kỷ luật trước 

Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ, trước UBND huyện; trường 

hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 

của pháp luật.  
 

 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

- Tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ chức 

thực hiện công tác giải toả hành lang ATGT đường bộ theo kế hoạch; phối hợp 

với các đơn vị liên quan hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện công tác giải tỏa, cưỡng 

chế các trường hợp cố tình không chấp hành tháo dỡ vi phạm. 

- Phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu UBND huyện đưa vào 

danh mục các tuyến, đoạn đường sớm đầu tư cải tạo, chỉnh trang để huyện đạt 

tiêu chí đô thị loại IV làm cơ sở để các địa phương đưa vào kế hoạch ưu tiên 

thời gian tập trung giải toả hành lang ATGT phục vụ triển khai dự án. 

- Phân công 01 đồng chí Lãnh đạo theo dõi, tổng hợp tiến độ, kết quả giải 

tỏa định kỳ hằng tháng để báo cáo Thường trực Huyện uỷ, Lãnh đạo Uỷ ban 

nhân dân huyện. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra, nghiệm thu sau khi các  
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xã kết thúc việc giải toả hành lang ATGT (hoặc nghiệm thu từng tuyến đường 

đã được giải tỏa khi các xã, thị trấn đề nghị nghiệm thu). 
 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo cán bộ Địa chính các xã, thị 

trấn căn cứ hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mốc đã đền bù 

GPMB,… để xác định đúng phạm vi giải tỏa; Chủ trì phối hợp với các đơn vị có 

liên quan giải quyết thủ tục khiếu nại, kiến nghị về đất đai (nếu có). 
 

4. Công an huyện: Chỉ đạo công an các xã, thị trấn xác định trách nhiệm là 

lực lượng nòng cốt tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện kiên 

quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái vi phạm HLATGT đường bộ, 

các phương tiện (ô tô, taxi) dừng đỗ không đúng quy định nhất là đối với những 

tuyến đường đã được cắm biển báo cấm dừng, cấm đỗ; họp chợ trên lòng đường, 

vỉa hè gây cản trở giao thông,…khi xuất hiện vi phạm mới phải tập trung xử lý 

ngay; đồng thời bố trí đủ lực lượng để phối hợp với các ngành chức năng có liên 

quan hỗ trợ các xã, thị trấn tổ chức cưỡng chế giải toả (nếu có). 
 

5. Phòng Văn hoá-Thông tin, phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hoá, Thể 

thao và Thông tin huyện: Căn cứ Kế hoạch giải toả và chức năng, nhiệm vụ 

của ngành chủ động, tích cực tham mưu tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng 

nhiều hình thức (tổ chức hội nghị tuyên truyền tại các xã, thị trấn; tuyên truyền 

lưu động; viết bài, tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh 

huyện, xã, thị trấn,…) pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật 

tự xây dựng; đồng thời phối hợp, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 

cưỡng chế vi phạm (nếu có).  

- Phòng Văn hoá Thông tin phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn về quy định 

đặt, treo biển quảng cáo. 

- Trung tâm Văn hoá, thể thao và Thông tin huyện viết bài, tổ chức tuyên 

truyền bằng xe lưu động trên các trục đường chính, các tuyến đường ưu tiên giải 

toả xong trước ngày 30/9/2022. 
 

6. Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng 

huyện đưa nội dung, kết quả giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HL ATGT là 

một trong những tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm (trước 

mắt là 6 tháng cuối năm 2022) đối với các địa phương, đơn vị liên quan. Đề 

xuất khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, cơ quan, địa phương thực hiện tốt 

công tác giải toả hành lang ATGT 
 

7. Đơn vị quản lý đường bộ: Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với cấp uỷ, 

chính quyền địa phương; có trách nhiệm bổ sung mốc hành lang đường bộ trên 

tuyến đường theo phân cấp; phát hiện các trường hợp tái vi phạm hành lang 

ATGT và thông báo bằng văn bản cho UBND các xã, thị trấn để ngăn chặn, xử 

lý kịp thời. 
 

8. Đơn vị quản lý hệ thống đường điện, viễn thông,…: Phối hợp chặt chẽ 

với chính quyền địa phương các xã, thị trấn thực hiện việc tháo dỡ các đường 
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dây hiện không sử dụng; đồng thời có biện pháp, phương án bó gọn hệ thống 

dây chùng, võng để tạo mỹ quan và ATGT trên các tuyến đường. 
 

9. Đề nghị các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ phụ trách cụm, đồng chí 

Huyện uỷ viên phụ trách xã thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo, đôn 

đốc địa phương tập trung, quyết liệt giải toả, xử lý triệt để vi phạm hành lang 

ATGT trên địa bàn phụ trách đảm bảo tiến độ, chất lượng; không phát sinh mới 

và không tái lấn chiếm sau giải toả. 

 

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các hội, đoàn thể: Tổ chức 

tuyên truyền sâu rộng cho các đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân gương 

mẫu, tự giác chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về đảm bảo trật tự ATGT. Thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân 

tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn. 
 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. UBND huyện ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện việc trích đo xác định mốc 

giải tỏa hành lang ATGT phục vụ cho cải tạo, chỉnh trang hoàn thiện các trục 

cảnh quan đảm bảo các tiêu chí đô thị loại IV, thị xã trước mắt đối với 03 tuyến 

đường, cụ thể: 

- QL21B: đoạn từ ngã tư Đức Tạo (thị trấn Quế) đến ngã tư Biên Hoà – 

giao T3 (xã Ngọc Sơn). 

- ĐT.494B: Từ ngã tư Đức Tạo (thị trấn Quế) đến ngã tư Quyển Sơn. 

- ĐT.498: Địa phận xã Đồng Hóa và đoạn xã Nhật Tân (giáp đường tránh). 
 

2. Các tuyến đường còn lại theo nội dung kế hoạch yêu cầu phải giải tỏa, vị 

trí khó xác định cần phải trích đo để xác định mốc, xác định vi phạm hành lang 

ATGT, đề nghị Đảng uỷ-UBND các xã, thị trấn chủ động bố trí kinh phí để thực 

hiện tốt công tác giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm về hành lang ATGT 

trên địa bàn quản lý. 
 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc UBND xã, thị trấn 

báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để tổng hợp 

thống nhất xin ý kiến chỉ đạo. 
 

Trên đây là Kế hoạch giải toả vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên địa 

bàn huyện Kim Bảng năm 2022. UBND huyện đề nghị Đảng uỷ, UBND các xã, 

thị trấn, các đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung chỉ đạo 

và nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTHU, TT HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TVHU phụ trách cụm, HUV phụ trách xã, TT; 

- Sở GTVT Hà Nam (Phối hợp); 

- Điện lực, Viễn thông KB (Phối hợp); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- ĐU, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Phạm Hoàng Tùng 
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