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THÔNG BÁO  

Về việc thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm hành lang  

ATGT đối với hộ gia đình ông Đặng Văn Hưng- Hoàng Thị Viên  

 

 

Thực hiện Công văn số 492/UBND-VP ngày 18/6/2018 của UBND 

huyện, về việc giao nhiệm vụ xử lý các vi phạm của bà Hoàng Thị Viên.  

Ban ATGT huyện căn cứ vào Biên bản số 0000402/BB-VPHL ngày 

24/4/2017 của Thanh tra Sở giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất, Biên 

bản số 0000104 lần thứ hai ngày 26/5/2017 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải 

Lạng Sơn, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Báo cáo số 01/BC-TCTLN ngày 

31/5/2018 của Tổ công tác liên ngành báo cáo tình hình hiện xem xét, giải quyết 

đơn tố cáo của một số hộ dân khu 6 và khu 7 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập 

trong đó cụ thể vi phạm của hộ gia đình ông Đặng Văn Hưng và bà Hoàng Thị 

Viên như sau: 

1. Phần vi phạm  

1.1. Xây nhà trong hành lang an toàn đường bộ diện tích dài 4,95m x 

3,45m (vị trí tại Km 53+620 QL 4B khu 6 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập). 

1.2. Dựng cột lợp mái tôn dài 4,4m x rộng 3,5m (gia đình đã tự tháo dỡ).  

1.3. Xây hàng rào sắt dài 12,1m (gia đình đã tự tháo dỡ). 

2. Phần đã tự giác tháo dỡ 

Gia đình ông Đặng Văn Hưng- Hoàng Thị Viên đã thực hiện tự giác tháo 

dỡ các nội dung vi phạm tại 1.2. và 1.3 khoản 1. 

3. Phần chưa tháo dỡ, yêu cầu gia đình phải thực hiện tháo dỡ (1.1. 

Xây nhà trong hành lang an toàn đường bộ diện tích dài 4,95m x 3,45m (vị trí 

tại Km 53+620 QL 4B khu 6 thị trấn Đình Lập). 

Theo các nội dung trên Ban ATGT huyện thông báo cho gia đình ông 

Đặng Văn Hưng- bà Hoàng Thị Viên phải tự giác tháo dỡ công trình xây dựng 

vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trước ngày 08/7/2018 cụ thể: 

Xây dựng ngôi nhà cấp 4 vi phạm hành lang ATGT với diện tích dài 4,95m x 

3,45m, để Ban ATGT huyện báo cáo UBND huyện trước ngày 10/7/2018. 

Nếu quá thời gian trên gia đình ông Đặng Văn Hưng-Hoàng Thị Viên 

không thực hiện tháo dỡ, Ban an toàn giao thông huyện sẽ tham mưu cho UBND 

huyện Đình Lập chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành xử phạt và cưỡng chế 



tháo dỡ theo quy định, mọi phí tổn liên quan đến cưỡng chế, buộc gia đình ông 

Hưng, bà Viên phải chịu hoàn toàn./. 

Nơi nhận:  
- Ông Đặng Văn Hưng- Hoàng Thị Viên (thực hiện);                                                                                 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các t/v Ban ATGT huyện; 

- UBND TT Đình Lập; 

- Lưu: VT, Ban ATGT huyện.            
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