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KẾ  OẠ    
 iải tỏa, c ố g  ấ  c iếm, vỉa  è,  à    a g a  t à  đườ g b  trê  tuyế  

đườ g QL3 địa      t ô  Nà  ái, đườ g và   ệ   việ   a k  a  uyệ  

  c    ô g và   ợ P ủ   ô g  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Bạch Thông; căn cứ tình hình, 

thực trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn thị trấn Phủ 

Thông nhất là khu vực ph  Nà Hái, Ngã Ba (trước cổng Trung tâm Y tế huyện, 

đường vào bệnh viện Đa khoa huyện và chợ Phủ Thông), UBND thị trấn Phủ 

Thông xây dựng Kế hoạch giải tỏa, ch ng lấn chiếm sử dụng vỉa hè, hành lang an 

toàn giao thông đường bộ trái phép với những nội dung cụ thể như sau  

 . MỤ   Í  ,  ÊU  ẦU 

- Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, lập lại kỷ cương, 

pháp luật trong việc bảo vệ KCHTGTĐB, đảm bảo đường thông, hè thoáng. Kết 

hợp chỉnh trang đô thị, đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện tham gia 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, đô thị văn minh. 

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. 

- Quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, th ng nhất, chú 

trọng đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân; đảm bảo an toàn tuyệt đ i cho 

các lực lượng, phương tiện tham gia giải tỏa; không để xảy ra sai sót và phát sinh 

các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. 
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1. P  m vi, đối tượ g t  c  iệ  giải tỏa vi    m 

1.1. P ạm vi  iải  ỏa:  

- Hành lang đường bộ trước cổng Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; 

- Đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông; 

- Đường vào chợ Phủ Thông; 

1.2 H    vi  iải  ỏa: Cá nhân, hộ gia đình lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, 

hành lang an toàn đường bộ để kinh doanh, buôn bán; đặt biển quảng cáo không đúng 

quy định. 



2.  rì   t , t ời gia  t  c  iệ  

 ước 1:  ô g tác c uẩ  bị 

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch, Tổ công tác thực hiện giải tỏa xử 

lý vi phạm. 

- Ban chỉ đạo gồm  Đ c Chủ tịch UBND thị trấn Trưởng ban, đ c Phó Chủ 

tịch UBND thị trấn phụ trách XD-MT-ĐT làm Phó BCĐ. Thành viên ban chỉ đạo: 

Đ c Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng BCHQ , Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các 

ngành, đoàn thể; mời lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, lãnh đạo Trung tâm Y tế 

huyện, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa, Ban quản lý chợ Phủ Thông, Thường trực 

Đảng ủy thị trấn tham gia thành viên. 

- Tổ công tác gồm  Đ c Phó Chủ tịch UBND thị trấn phụ trách XD-MT-ĐT 

làm Tổ trưởng, Đ c Trưởng Công an, Công chức ĐC-XD - tổ phó. Thành viên tổ 

công tác bao gồm  Đại diện UBMTTQ, các đoàn thể, một s  đ c cán bộ công chức 

thị trấn, BTCB, Trưởng ph  Nà Hái, Ngã Ba; mời đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng 

huyện, đại diện Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, đại diện BQL chợ Phủ 

Thông tham gia tổ công tác. 

Thời gian thực hiện xong trước ngày 06 06 2021. 

 ước 2:  uyề  truyề , v   đ  g, c   ký cam kết 

- Hình thức tuyên truyền  Tuyên truyền cá biệt (Trực tiếp đến các hộ dân vi 

phạm để tuyên truyền hoặc mời lên UBND thị trấn để tuyên truyền, vận động, ký 

cam kết). 

- Thời gian tuyên truyền từ  07 06 2021 – 11/6/2021. 

 ước 3:  iải tỏa vi    m 

-  au thời gian tuyên truyền, vận động, cho ký cam kết, cá nhân, hộ gia đình 

nào vẫn vi phạm, Tổ công tác sẽ thực hiện các bước xử lý thi quy định  

+ Lập biên bản vi phạm hành chính,  

+ Tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn ra quyết định xử phạt VPHC các 

trường hợp vị phạm. 

+ Nếu không thực hiện sẽ tiến hành biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định 

xử phạt VPHC (có kế hoạch cưỡng chế riêng). 

- Thời gian thực hiện  Từ ngày 12 6 2021 – 30/6/2021. 

   .  Ổ   Ứ    Ự     N 

- Giao Công chức ĐC- XD: Tham mưu Thành  lập BCĐ, Tổ công tác; chuẩn 

bị biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu có liên quan; ph i hợp Công chức  Địa chính -Đất đai 

tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể; tổng hợp báo cáo đ c Trưởng BCĐ.  



- Giao Công an, Quân sự thị trấn  Ph i hợp làm t t công tác đảm bảo an ninh 

trật tự trong quá trình giải tỏa hành lang ATGTĐB theo kế hoạch. Cử lực lượng 

tham gia công tác giải tỏa các hộ vi phạm đảm bảo tuyệt đ i an toàn. 

- Công chức KT-TC: Dự trù kinh phí hoạt động của Tổ công tác triển khai 

thực hiện kế hoạch này. 

- Các ban, ngành, đoành thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao ph i hợp 

thực hiện có hiệu quả kế hoạch.  

Trên đây là Kế hoạch giải tỏa, ch ng lấn chiếm sử dụng trái phép lòng 

đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến đường QL3 địa 

phận ph  Nà Hái, đường vào cổng bệnh viện Đa khoa huyện, và chợ Phủ Thông. . 

 

 

Nơi nhận:  
Gửi bả   iấ : 

BQL chợ Phủ Thông; 

Gửi bả  điệ   ử: 
- UBND huyện; 

- Phòng KT-HT huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện;  
- TT Đảng ủy, HĐND thị trấn; 

- Các đ c PCT UBND thị trấn;  
- Mặt trận Tổ qu c và các đoàn thể;  
- Công an thị trấn; 
- Lưu  VP 
 

TM.  Y BAN NHÂN DÂN 
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