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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THUỶ 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  09/KH-BATGT 

 

Cẩm Thuỷ, ngày  07 tháng 9 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; chống 

lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh 

môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Thủy 

 

    Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 01/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế, làm 

giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Thông báo Kết luận số 115/TB-

UBND ngày 06/7/2020 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại Hội nghị trực 

tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý II và phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; văn bản số 1511/UBND-KTHT, ngày 24 tháng 8 năm 

2020 của UBND huyện Cẩm Thủy về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, trật tự công cộng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. 

   Ban An toàn giao thông huyện Cẩm Thủy triển khai Kế hoạch Tổ chức đợt cao 

điểm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Thủy 

với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác đảm bảo trật tự giao thông đối với người và phương tiện 

tham gia giao thông; giảm thiểu các hành vi vi phạm và tai nạn giao thông trên địa 

bàn huyện. 

- Nâng cao nhận thức về pháp luật, nếp sống văn hóa của dân cư trong đô thị và 

nông thôn, tạo sự đồng thuận cao trong các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư 

trong việc thực hiện sắp xếp, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, nhằm tạo lập 

diện mạo mới tốt hơn cho khu vực đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn huyện. 

- Chấn chỉnh trật tự đô thị, trật tự hành lang ATGT đối với các tuyến đường, tuyến 

phố trên địa bàn huyện, xóa bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi tập kết 

vật liệu, kinh doanh buôn bán hàng hóa để đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, vệ 

sinh môi trưởng trên địa bàn huyện. 

- Vệ sinh các tuyến đường, ngõ, phố đảm bảo sạch đẹp và văn minh. 

2. Yêu cầu 
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- Các cấp, các ngành tiến hành đồng bộ, quyết liệt, triệt để công tác giải tỏa vi 

phạm hành lang giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, lập lại trật tự đô thị trên 

địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích để các hộ dân cư nghiêm túc 

chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ 

sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, giải quyết triệt để 

tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để làm nơi tập kết vật liệu, kinh doanh buôn 

bán hàng hóa... gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và mất mỹ quan 

đô thị. 

- Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao 

thông. Đưa công tác quản lý vỉa hè, hành lang, lòng lề đường, công tác trật tự đô thị, 

trật tự an toàn giao thông ngày càng đi vào nề nếp, ổn định. 

-Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ huyện đến xã, thị trấn cho đến các tổ 

dân phố, thôn để tạo sự đồng tình, hưởng ứng trong toàn thể cán bộ, nhân dân trong 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, 

vệ sinh môi trưởng. 

- Các cơ quan, đơn vị, phối hợp nhịp nhàng trong công tác giải tỏa vi phạm hành 

lang an toàn giao thông; yêu cầu giải tỏa đến đâu quản lý chặt chẽ đến đó, không để 

tái phạm, lấn chiếm hành lang đã được giải tỏa. 

- Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch ra quân cụ thể của địa phương và triển khai 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, 

chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh 

môi trường năm 2020. 

- Các thành viên tổ công tác của huyện được phân công phụ trách các đơn vị, thực hiện 

đôn đốc, kiểm tra và phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 

- Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức, cơ quan ban ngành, đoàn thể, các 

lực lượng xã hội và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực, có hiệu quả 

đợt cao điểm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi thực hiện 

 Việc bảo đảm trật tự đô thị, giải tỏa hành lang, lòng, lề đường an toàn giao thông 

và vệ sinh môi trường được thực hiện trên tất cả khu vực đô thị, nông thôn, các tuyến 

đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường nội thị, đường xã, đường thôn, ngõ xóm. 

Chú trọng các tuyến đường và nơi tập trung đông người như: tuyến đường Hồ Chí Minh, 

Quốc lộ 217 (gồm cả tuyến đường 217 cũ và các tuyến tránh), các tuyến đường tỉnh lộ 

518, 518B, 523B, 523C, 523E, khu vực có nhà máy sản xuất công nghiệp, trường học, y 

tế, chợ; khu di tích lịch sử, văn hóa... trên địa bàn huyện. 
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 2. Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; rà soát, phân loại các 

trường hợp vi phạm 

 - Cấp huyện, cấp xã tích cưc tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật 

về trật tự quản lý đô thị, an toàn giao thông, 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; Hương ước về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, các tiêu chí quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới tại các vùng nông thôn để các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn huyện biết và tự giác thực hiện. 

 - UBND các xã, thị trấn bám sát văn bản chỉ đạo, kế hoạch của huyện phối hợp 

với các phòng, ngành, đoàn thể để xây dựng nội dung, chương trình cụ thể tổ chức 

phát động ra quan đồng loạt vào sáng ngày 09/9/2020. Trong đó: Tổ chức địa điểm tại 

xã Cẩm Thành và Thị trấn Phong Sơn, giao cho phòng VHTT phối hợp với các 

phòng, ngành chỉ đạo TTVH TDTT - Du lịch dự và đưa tin. 

 Nội dung cụ thể thực hiện theo các bước sau: 

 + Bước 1: Kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách phân loại các trường hợp 

vi phạm, tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang an 

toàn đường bộ, hành lang vỉa hè tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc khác 

ra khỏi phạm vi hành lang giao thông đường bộ, hành lang vỉa hè và ký cam kết không 

vi phạm giữa người dân với Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

 Trong đó: Thực hiện gửi thư ngỏ của Chủ tịch UBND huyện; ký cam kết giữa người 

dân với Chủ tịch UBND xã, thị trấn; phát tờ rơi trích dẫn Luật ATGT tới từng hộ dân dọc 

theo các tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện; Ký cam kết giữa tổ 

chức, cá nhân giao kinh doanh chợ không để họp chợ và hành lang an toàn giao thông..  

 Thời gian thực hiện công tác tuyên truyền từ 5 đến 7 ngày tùy theo điều kiện cụ 

thể từ địa phương, đơn vị, hoàn thành trước ngày 16/9/2020.  

 + Bước 2: Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở và tiếp tục tuyên 

truyền, vận động (lần 2) và thông báo bằng văn bản đến thời gian cụ thể các tổ chức, 

cá nhân vi phạm hành lang an toàn đường bộ, hành lang vỉa hè tự giác tháo dỡ, di dời 

công trình, vật kiến trúc khác ra khỏi phạm vi hành lang giao thông đường bộ. Nếu 

không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế, giải tỏa (văn bản thông báo phải giao trực 

tiếp đến các tổ chức, cá nhân vi phạm và có biên bản giao nhận) 

Thời gian thực hiện từ 5 đến 10 ngày tùy theo điều kiện cụ thể từ địa phương, đơn vị, 

hoàn thành trước ngày 25/9/2020. 

 + Bước 3: Xử lý vi phạm hành chính, thực hiện cưỡng chế đối với các trường 

hợp cố ý lấn chiến hành lang, lề, lòng đường để sử dụng vào mục đích cá nhân làm 

ảnh hưởng đến ATGT đường bộ, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. 
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 Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/9/2020.  

- Kết quả thực hiện, các đơn vị báo cáo Ban ATGT huyện trước ngày 

05/10/2020, yêu cầu kết quả đề ra: Việc thực hiện bước 1, 2 phải đạt 100%; bước 3 

yêu cầu: 

 + Đối với các hành vi bán hàng, biển quảng cáo, biển hiệu, đổ vật liệu xây 

dựng, làm rạp đám hiếu, hỉ; đậu, đỗ xe…lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè phải thực 

hiện đạt 100%. 

 + Đối với các công trình xây dựng trong hành lang, lấn chiếm vỉa hè: phải hoàn 

thành 100% khâu rà soát, lập biên bản hiện trạng, ký cam kết xử lý, xây dựng phương 

án, lộ trình xử lý. Trong đó thực hiện tháo dỡ hoặc yêu cầu tháo dỡ 100% với những 

hộ đã đồng thuận thống nhất.  

 3. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm 

 - Sau thời gian tuyên truyền, vận động tự giác tháo dỡ các vi phạm, UBND 

huyện cùng các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức 

ra quân, kiểm tra và kiên qụyết xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của 

pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm về trật tự đô thị và vi phạm về hành 

lang an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn huyện. 

 - Đối với công tác cưỡng chế giải tỏa: Thực hiện theo hình thức "cuốn chiếu", 

giải tỏa dứt điểm các trưởng hợp lấn chỉếm hành lang ATGT, lòng, lề đường, vỉa hè 

đô thị, công trình lấn chiếm mà không tự giác tháo dỡ, các công trình xây dựng trái 

phép trong hành lang ATGT đường bộ, các biển quảng cáo; mái che xâm phạm lòng 

đường đô thị, hè phố và các công trình, cây xanh và vật kiến trúc khác cản trờ tầm 

nhìn, làm mất mỹ quan. 

 - Công tác duy trì trật tự an toàn giao thông sau ra quân: cơ quan thường trực 

ban ATGT huyện tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành 

kiểm tra công tác giải tỏa vi phạm hành lang trên các tuyến đường, nếu phát hiện các 

sai phạm thì lập biên bản bàn giao hiện trường và bàn cho Chủ tich UBND xã, thị trấn 

chịu trách nhiệm quản lý tuyến đường đó tiếp tục tiến hành công tác duy trì kiểm tra, 

xử lý, ngăn chặn tình trạng tái phạm. 

 Trường hợp thiếu trách nhiệm, bao che, buông lỏng quản lý…thường xuyên để 

xảy ra vi phạm, tái vi phạm nhiều lần về trật tự ATGT trên địa bàn đơn vị nào, thì 

người đứng đầu chính quyền đơn vị đó chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như 

trước Chủ tịch UBND huyện. 

 III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ. 

 Các Thành viên ban chỉ đạo gắn chức năng, nhiệm vụ giao để thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vi, địa phương do mình được phân công quản lý trong 
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việc thực hiện kế hoạch này. Kịp thời báo cáo đề xuất với thường trực BATGT huyện 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

tham mưu sơ kết, tổng kết đánh giá, thi đua khen thưởng. 

 Trong đó cụ thể, từng cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 -Tham mưu, đề xuất UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo giải tỏa các vi phạm 

hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 

huyện. Chủ trì và phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện quy hoạch, chỉnh trang 

một số tuyến đường trục chính qua trung tâm theo hướng Văn minh đô thị. 

 - Chủ trì và phối hợp với Công an huyện; đơn vị quản lý đường bộ và các 

phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi 

vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng, lòng đường và hành lang đường bộ trên địa 

bàn đặc biệt là các tuyến đường trục chính trong đô thị và khu vực đông dân cư, khu 

vui chơi giải trí, trường học, chợ, khu di tích lịch sử, Văn hóa... 

 - Phối hợp với UBND thị trấn Phong Sơn và các ngành: 

+ Thực hiện khảo sát và bố trí, sắp xếp các vị trí các điểm dừng, đỗ xe tại các 

địa điểm phù hợp trong đô thị và có sự quản lý chặt chẽ. 

+ Bố trí, sắp xếp lại các điểm bán hàng rong, quà vặt, các điểm ăn đêm, ăn 

sáng,... đảm bảo phù hợp với các quy định về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, môi 

trường, mỹ quan và không gây cản trở, ách tắc giao thông, không được ảnh hưởng đến 

vỉa hè (nếu có đủ điều kiện cần thiết). 

+ Bố trí, sắp xếp lại hệ thống biển quảng cáo ngoài trời, các chợ, các điểm kinh 

doanh, buôn bán đảm bảo phù hợp, không gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao 

thông, mỹ quan đô thị. Không được để biển quảng cáo chiếm dụng vỉa hè, hành lang 

ATGT. 

+ Không được bố trí lòng đường, vỉa hè vào kinh doanh đỗ xe; đối với xe mô 

tô, xe đạp của các hộ dân có nhà mặt phố thì cho phép thí điểm trên một số điểm có 

bề rộng vỉa hè lớn được kẻ khu vực để xe tạm thời, thống nhất trên toàn tuyến và đảm 

bảo việc đi lại thuận lợi và các hoạt động công cộng trên vỉa hè. Những tuyến phố có 

vỉa hè hẹp thì không kẻ vạch nơi để xe mô tô, xe máy tạm thời mà ưu tiên để cho nhân 

dân đi lại trên vỉa hè. 

- Kiểm tra, phát hiện và đề xuất hướng xử lý kịp thời các điểm đen, điểm có 

nguy cơ mất ATGT trên các tuyến đường trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND các xã, 

thị trấn tiến hành rà soát các công trình hạ tầng giao thông, đô thị bị hư hỏng, bất hợp 

lý để tham mưu cho UBND huyện và các cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa, cải 

tạo để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. 
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 - Tham mưu lập dự trù, kế hoạch kinh phí theo quy định hiện hành trình UBND 

huyện xem xét, quyết định. 

2. Công an huyện. 

 - Chỉ đạo các lực lượng Công an huyện, Công an các xã, thị trấn thực hiện tốt 

chức năng nhiệm vụ được giao theo từng lĩnh vực TTATGT – TTCC, KTMT…; Tập 

trung kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm an ninh trật tự, vi phạm hành 

lang ATGT, trật tự đô thị trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện. 

 - Chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn trong việc tổ chức lực lượng phân luồng, 

hướng dẫn giao thông, giải tỏa ách tắc giao thông và bảo đảm an toàn khi tổ chức 

cưỡng chế giải tỏa các trưởng hợp cố tình vi phạm lấn chỉếm hành lang ATGT, trật tự 

đô thị trên các tuyến đường trên địa bàn huyện. 

 - Bố trí lực lượng và phương tiện phối hợp các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch 

thiết lập kỷ cương trật tự ATGT trên địa bàn huyện. Chủ động phòng ngừa và xử lý 

nghiêm đối với các trưởng hợp chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm 

khác. 

 - Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý 

vi vi phạm TTATGT trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật và quy định của 

ngành công an. 

 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 -Tăng cường công tác quản lý về đẩt đai, phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

trên địa bàn kiểm tra, rà soát các vị trí kho bãi vật liệu nằm sát các tuyến đường giao 

thông. Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và tình trạng 

lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ theo quy định. 

 - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn xác định tính hợp pháp, nguồn gốc đất 

đai để làm căn cứ cho việc giải tỏa vi phạm hành lang đường bộ. 

 - Tham mưu văn bản chỉ đạo cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, 

các cơ quan, đơn vị trong đợt cao điểm giải tỏa hành lang đường bộ kết hợp với vệ 

sinh môi trường trên địa bàn trong đợt cao điểm giải tỏa hành lang ATGT; Chiệu 

trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị thực hiện 

và tổng hợp báo cáo về UBND huyện trước ngày 30/9/2020. 

 4. Phòng Tư pháp 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên 

truyền Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ; các quy định xử phạt, cưỡng chế vi phạm hành lang 

giao thông đường bộ. 

 - Tham mưu, tư vấn các giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm; văn bản 
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cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành. 

 5. Phòng Văn hoá-Thông tin; Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và Du 

lịch huyện, 

 - Kiểm tra, cung cấp thông tin về các trường hợp lắp biển quảng cáo vi phạm 

hành lang an toàn giao thông đường bộ để giải tỏa, cường chế. 

 - Xây dựng nội dung, chương trình để tăng cường thông tin tuyên truyền nội 

dung kế hoạch này trên đài phát thanh, cổng thông tin điên tử huyện. Phối hợp với các 

phòng, ban chức năng liên quan chuẩn bị các nội dung tuyên truyền tới mọi tầng lớp 

nhân dân, mở chuyện mục về công tác quản lý hành lang ATGT, quản lý lòng lề 

đường, trật tự đô thị. Tăng thời lượng phát thanh về công tác này để người dân biết và 

thực hiện. 

 - Cử cán bộ tham gia cùng các lực lượng chức năng trong quá trình triển khai 

thực hiện kế hoạch để có thông tin, tư liệu hàng ngày tuyên truyền trên báo; đài (Kể 

cả những mặt tốt và chưa tốt). 

 - Bố trí xe tuyên truyền lưu động để tuyên truyền công tác giải tỏa hành lang 

đường bộ trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và đô thị. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện các trường 

THPT trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp 

luật về trật tự ATGT cho học sinh; phối hợp với cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc 

nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm 

khi ngôi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện xe máy điện; không cho con em 

mình điều khiển xe mô tô có dung tích từ 50 CC trở lên, khi chưa có giây phép lái 

xe, chưa đủ độ tuổi điều khiển và chấp hành các quy đỉnh an toàn khi điều khiển 

phương tiện. 

 7. Đề nghị Công ty CP QL&XD đường bộ I Thanh Hóa; Công ty CP Quản 

lý và Xây dựng đường bộ 470; Công ty CP GTXD Cẩm Thủy. 

 - Phối hợp với các ngành chức năng; đoàn kiểm tra liên ngành; UBND các xã, 

thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền; kiểm tra, rà soát các trưởng hợp vi phạm; giải 

tỏa vi phạm hành lang đường bộ theo nội dung kế hoạch. 

 - Phối hợp thực hiện công tác cưỡng chế các trường hợp vi phạm không tự giác 

tháo dỡ, di dời. 

 - Bố trí lực lượng và phương tiện tham gia thực hiện kế hoạch giải tỏa các vi 

phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên 

địa bàn huyện. 

 8. Đề nghị Điện lực Cẩm Thủy; Các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn 
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huyện:  

 - Điện lực Cẩm Thủy thực hiện chỉnh trang hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn 

và mỹ quan; Rà soát và xứ lý các cột điện nghiêng, dây võng, dọn dẹp hành lang lưới 

điện, thu gom các cột điện không còn sử dụng trong khu dân cư, trên các hành lang 

đường bộ. 

 - Các doanh nghiệp viễn thông chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông treo trên 

cột điện, cột viễn thông, thu gom các cột, dây cáp không còn sử dụng, đảm bảo an 

toàn cho người dân củng như đảm bảo mỹ quan đô thị. (hiện nay một số tuyến đường 

cáp viễn thông treo trên hệ thống các cột có chiều cao thấp, dây võng, hệ thống dây 

lộn xộn làm mất mỹ quan trên các tuyến đường trên địa bàn huyện, và các khu đường 

dân cư khu đô thị) 

 - Thời gian các đơn vị hoàn thành và báo cáo nội dung công việc đã thực hiện 

về UBND huyện trước ngày 30/9/2020. 

 9. UBND các xã, thị trấn 

 - Thành lập Ban ATGT cấp xã, thị trấn do đồng chí Chủ tich UBND xã, thị trấn làm 

Trưởng ban, đồng chí Trưởng công an xã làm Phó trưởng ban, các đồng chí công chức 

quản lý giao thông - xây dựng, địa chính, tư pháp, Kế toán tài chính... làm thành viên, mời 

đại diện Mặt trận Tổ quốc xã, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội 

nông dân, Hội cựu chiến binh tham gia Ban; rà soát kiện toàn, thành lập mới (nếu chưa 

thành lập) các đội trật tự giao thông, đô thị. 

 - Báo cáo Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn để huy động các tổ chức chính trị 

xã hội, đoàn thể tham gia kế hoạch. 

 - Chỉ đạo trưởng thôn, tổ trưởng dân phố phối hợp các tổ chức đoàn thể xã hội tích 

cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời thông báọ kịp thời về Chủ 

trương, nội dung Kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập 

kỷ cương trật tự an toàn giao thông để nhân dân biết, thực hiện. 

- Chủ tich UBND các xã, thị trấn Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện 

- Trưởng Ban ATGT huyện về công tác kiểm tra, xử lý và duy trì trật tự đô thị, trật tự 

ATGT theo nội dung kế hoạch này, đồng thời kiên quyết xử lý đối với các trưởng hợp 

cố tình vi phạm, không chấp hành các quy định của pháp luật. 

 10. Đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - Xã hội 

huyện. 

 - Tích cực tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT, đẩy mạnh việc tuyên 

truyền phố biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, 

trật tự quản lý đô thị tới đơn vị, cơ quan mình bằng nhiều hình thức phong phú, đa 

dạng, phù hợp 
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 - Tổ chức sinh hoạt và phố biến kế hoạch, vận động hội viên, đoàn viên tự 

giác, gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. 

 - Thành lập các tổ chức để quản lý các đoạn, tuyến đường như: "Đoạn đường 

và hành lang đường tự quản", "Tuyến đường kiểu mẫu"... gắn với phong trào "Toàn 

dân đoàn Kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" hình thành nếp sổng văn hóa 

giao thông ở tất cả các khu phố, thôn trên địa bàn huyện, góp phần đẩy mạnh phong 

trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT". 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban ATGT huyện:  

 - Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và ra quân thực hiện 

trong tháng cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; chống lấn chiếm lòng 

lề đường, vỉa hè đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn 

huyện, dự kiến vào ngày 04/9/2020. 

 - Phối hợp với UBND thị trấn Phong Sơn và UBND xã Cẩm Thành tổ chức lễ 

phát động ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự hành lang ATGT đối với các tuyến 

đường, tuyến phố trên địa bàn huyện. 

 - Thành lập đoàn thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra tại các xã, thị trấn và 

các đơn vị; tham mưu cho UBND huyện các giải pháp, biện pháp xử lý. 

 2. UBND các xã, thị trấn. 

 - Quán triệt Kế hoạch giải tỏa vi phạm HLATGT của BATGT huyện đến tận 

các cán bộ chủ chốt, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức 

và đơn vị trên địa bàn. 

 - Tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia tích 

cực, hiệu quả và cam kết thực hiện; Tổ chức lực lượng, tiến hành giải toả hành lang 

ATGT, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, nhà tạm, các loại cổng chào lấn chiếm 

hành lang ATGT, lòng lề đường, vệ sinh các tuyến đường, khu phố, đường làng, ngõ 

xóm. 

 - Phối hợp với Ban ATGT huyện các cơ quan, ban, ngành chức năng tổ chức 

lực lượng trực tiếp tham gia gồm: cán bộ chủ chốt cấp xã, đoàn thể cấp xã, cán bộ 

đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ. Huy động tối đa lực lượng công an, dân quân tự vệ, 

các tổ chức chính trị xã hội, đồng loạt ra quân. 

 3.Trách nhiệm Thực hiện. 

 - Ban ATGT huyện phân công đồng chí Nguyễn Tiến Lực - Phó Chủ tịch 

UBND huyện, phó trưởng ban ATGT huyện trực tiếp chỉ đạo; các thành viên Ban 

ATGT huyện phụ trách các xã, thị trấn chịu trách nhiệm đôn đốc thực hiện kế hoạch ở 

địa bàn phụ trách. 



10 

 

 - Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách 

nhiệm chỉ đạo đơn vị mình thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. 

 - Ở nơi nào thực hiện không nghiêm túc, để xảy ra vi phạm hoặc không có 

biện pháp quyết liệt thì đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách 

nhiệm theo quy định. 

 3. Chế độ báo cáo 

 UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện theo 

định kỳ gửi BATGT huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Cơ quan 

thường trực Ban ATGT huyện, địa chỉ thư: banatgthuyencamthuy@gmail.com) vào 

các ngày thứ 6 hàng tuần của tháng 9 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Thường trực: 

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Ban ATGT cấp tỉnh. 

 Căn cứ Kế hoạch hành động của BATGT huyện và nhiệm vụ được phân 

công các thành viên, cơ quan chức năng liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động 

xây dựng nội dung thực hiện của đơn vị mình, tổ chức triển khai nhiệm vụ theo đúng 

tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

đơn vị báo cáo để xuất với UBND huyện qua cơ quan thường trực Ban an toàn giao 

thông huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng- Cơ quan Thường trực BATGT huyện) đế 

cho ý kiến chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban ATGT tỉnh (Báo cáo); 

- Sở GTVT (Báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Các PCT UBND huyện (Chỉ đạo); 

- Thành viên Ban ATGT huyện (Thực hiện); 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện (Phối hợp thực hiện); 

- Công ty CP QL&XD đường bộ I Thanh Hóa(Phối hợp);; 

- Cty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 470 (Phối hợp); 

- Công ty CP GTXD Cẩm Thủy (Phối hợp); 

- UBND các xã, thị trấn (Thực hiện); 

- Đảng ủy các xã, thị trấn (Phối hợp); 

- Lưu VT, BATGT. 

 

TM. BAN ATGT HUYỆN 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Viết Hoài 
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