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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn 

 đường bộ trên địa bàn huyện Đình Lập 6 tháng đầu năm 2019 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 
 

Thực hiện Công văn số 1337/SGTVT-QLKCHT&ATGT ngày 17/6/2019 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh, về việc báo cáo kết quả thực hiện số 123/KH-

UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh, về tăng cường công tác quản lý và bảo 

vệ HLAT đường bộ. UBND huyện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác 

giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn đường bộ trong 6 tháng đầu năm 2019 

trên địa bàn huyện cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Tổ chức thực hiện 

      Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn thực hiện các giải pháp quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên 

địa bàn huyện, trong đó tập trung tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp vi phạm 

lòng lề đường, vỉa hè.... thống kê, rà soát các trường hợp vi phạm hành lang giao 

thông như xây dựng các công trình nhà ở, đồng thời xây dựng, ban hành Kế 

hoạch số 147/KH-BATGT ngày 27/5/2019, về giải tỏa hành lang An toàn giao 

thông năm 2019. 

          2. Công tác tuyên truyền 

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định 

làm chuyển biến nhận thức của nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan 

chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động với nhiều hình 

thức đa dạng tới cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn như tuyên truyền 

trên loa truyền thanh, pa nô áp phíc về Luật giao thông đường bộ, Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Nghị định số 100/2013/NĐ_CP ngày 

03/9/2013 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an 

toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 123/KH-

UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh, để nhân dân nắm được các quy định 

của Nhà nước, vai trò của nhân dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn đường 

bộ, từ đó nâng cao nhận thức của người dân và tự giác chấp hành các quy định 

về hành lang an toàn giao thông đường bộ. 
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Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã tổ chức tuyên truyền dưới nhiều 

hình thức. Trong đó: trong đó tuyên truyền được 6 chuyên mục an toàn giao 

thông do Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thực hiện; 51 tin, bài; 13 

lượt tuyên truyền lưu động; 10 lượt treo băng zôn, 20 khẩu hiệu. (Chi tiết như phụ 

lục số 01 kèm theo) 

          3. Tổ chức ký cam kết giữa chính quyền địa phương và các hộ dân có 

đất dọc các tuyến đường về sử dụng đất trong hành lang đường bộ đúng quy 

định, không tự ý chuyển mục đích sử dụng đất 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 438/UBND-KTHT ngày 

12/6/2017 về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang đường bộ, 

hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết với các hộ dân có đất dọc 

các tuyến đường (Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ). Kết quả đã tổ chức triển khai thực 

hiện ký cam kết được 249/631 hộ thuộc 02 thị trấn, đạt tỷ lệ 39,46%.  

4. Rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Huyện đang tiến hành rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dọc 

các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và chưa có thêm trường hợp nào 

thực hiện hiệu chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

5. Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban An toàn giao thông huyện xây dựng kế 

hoạch số 147/KH-BATGT ngày 27/5/2019, về giải tỏa hành lang An toàn giao 

thông năm 2019. Nhằm triển khai tiếp tục trên cơ sở thực hiện của các năm trước 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các địa 

phương, các cơ quan, ban, ngành chuyên môn trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách 

nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn 

đường bộ; lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ, đảm bảo đường thông, hè thoáng, đường phố xanh, sạch, đẹp, 

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 hoá giao thông trong cộng đồng. Tổ chức họp, thành lập đoàn kiểm tra ngoài 

hiện trường dự kiến trong tháng 7/2019. (kèm theo phụ lục số 04 và 05). 

II. NHIỆM VỤ THÁNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Trong tháng 7 năm 2019, Ban An toàn giao thông huyện đảy mạnh việc 

thực hiện, phối hợp cùng các ban ngành liên quan, thanh tra Sở Giao thông vận 

tải theo kế hoạch số 147/KH-BATGT ngày 27/5/2019, về giải tỏa hành lang An 

toàn giao thông năm 2019, tổ chức tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn 

đường bộ, xử lý tại các vị trí nội thị thuộc thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông 

trường Thái Bình và đặc biệt là các tuyến đường tỉnh 246, quốc lộ 4B, 31 thuộc 

địa phận huyện Đình Lập. 

1. Công tác tuyên truyền 

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; vận động nhân 
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dân thực hiện tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm, chặt hạ cây xanh 

có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn cho người và phương tiện tham gia giao thông. 

2. Công tác tổ chức tháo dỡ 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp làm tốt công tác giải tỏa vi 

phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện 

theo kế hoạch đã đề ra. Tổ chức quản lý và bảo vệ tốt hành lang đã giải tỏa, nhắc 

nhở kịp thời các trường hợp lấn chiếm hành lang đường bộ. Kiên quyết không để 

tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục quan tâm, chỉ đạo phối hợp với 

UBND huyện trong việc kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện, 

xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn; Cử cán bộ thanh tra phối hợp với 

UBND huyện tham gia đảm bảo công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông 

đường bộ trong 6 tháng cuối năm 2019. 

2. Đề nghị đơn vị bảo trì thuộc Sở Giao thông vận tải, thực hiện quản lý  

duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường Quốc lộ 4B, 31, đường tỉnh 246 

tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ. Chú trọng 

công tác tuần đường, phát hiện sớm, lập biên bản vi phạm gửi chính quyền địa 

phương, phối hợp và có phương án khắc phục triệt để các hành vi vi phạm trên 

các quốc lộ, đường tỉnh./. 

 

 
 Nơi nhận: 
- Sở Giao thông vận tải tỉnh(eOffice);  

- CT, các PCTUBND huyện(eOffice); 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng(eOffice);  

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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