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 Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn 

đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. UBND thành phố xây dựng kế 

hoạch thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

 Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông; sự phối hợp giữa các 

cơ quan, tổ chức về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ hành 

lang an toàn đường bộ; nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành 

lang và quản lý hành lang an toàn đường bộ. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 

đảng, chính quyền thành phố về công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn 

đường bộ; duy trì quản lý, lập lại trật tự trong việc giữ gìn hành lang an toàn 

đường bộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đường bộ và đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.  

2. Yêu cầu 

 2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm 

trong nội dung Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lạng Sơn, đến toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên 

địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác quản lý và 

bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.  

2.2. Đối với các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, Huyện lộ: Tiếp tục tổ chức 

công bố rộng rãi phạm vi hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường 

Quốc lộ, Tỉnh lộ, Huyện lộ trên địa bàn thành phố; phối hợp kiểm tra, rà soát 

việc cắm mốc lộ giới đường bộ trên các tuyến đường bộ qua địa bàn thành phố 

và do thành phố quản lý.  
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Xây dựng kế hoạch xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ 

như: Xây dựng nhà ở, công trình vật kiến trúc trái phép trong phần đất của 

đường bộ và hành lang an toàn đường bộ; san lấp mặt bằng, lấn chiếm, tập kết 

nguyên, vật liệu... 

2.3. Đối với đường Đô thị: Tiếp tục xây dựng kế hoạch giải tỏa các hộ 

kinh doanh, bán hàng dưới lòng đường, vỉa hè làm mất trật tự ATGT, mất vệ 

sinh môi trường và mỹ quan đô thị; tổ chức tháo dỡ các lều, quán, mái che mái 

vẩy, treo biển quảng cáo, pa nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu không đúng quy 

định... 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

 1. Công tác tuyên truyền 

 Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ hành lang 

an toàn giao thông đường bộ tại 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; Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường; 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt…. để 

các tầng lớp nhân dân trên địa bàn biết và tự giác chấp hành thực hiện.  

Tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng; lưu 

động; thông qua các cuộc họp khối phố; các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ 

chức đoàn thể, tổ dân phố, tổ liên gia, các câu lạc bộ,... Các nội dung tuyên 

truyền ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với thực tế, với nhận thức, trình độ người dân 

và tiến hành tổ chức ký cam kết trên địa bàn nhất là các hộ dân sinh sống dọc hai 

bên tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng tháng   

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Văn hóa - 

Thông tin thành phố và UBND các phường, xã chủ trì. Các cơ quan, đơn vị liên 

quan phối hợp thực hiện. 

2. Công bố hành lang an toàn, cắm mốc quản lý và lắp lại hộ lan 

2.1. Công bố hành lang an toàn và cắm mốc: Đối với các tuyến đường 

Quốc lộ, tỉnh lộ: Tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng 

Lạng Sơn thực hiện cắm mốc lộ giới đường bộ đối với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ 

trên địa bàn; bàn giao cho UBND các phường, xã trong năm 2020. 

Đối với các tuyến đường đô thị, đường huyện: Tiếp tục tổ chức rà soát, 

cắm mốc và bàn giao cho UBND các phường, xã quản lý xong trong năm 2020. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng tháng   
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- Cơ quan thực hiện công bố hành lang an toàn: Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố và UBND các phường, xã chủ trì. 

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. 

- Cơ quan thực hiện cắm mốc lộ giới: Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ 

trì. UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. 

2.2. Lắp lại hộ lan: Phối hợp với các đơn vị lắp đặt lại hộ lan an toàn 

đường bộ trên đường Quốc lộ, tỉnh lộ để đảm bảo ATGT, ngăn cấm mở các 

đường ngang đấu nối vào quốc lộ. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng tháng   

- Cơ quan thực hiện: Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì. UBND các 

phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. 

3. Công tác giải tỏa, quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ 

 3.1. Đối với đường Quốc lộ: Tiếp tục kiểm tra, rà soát lại việc thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ, đền bù, giải tỏa đất hành lang an toàn đường bộ. 

  Xây dựng kế hoạch xử lý, giải tỏa các trường hợp cố tình vi phạm hành 

an toàn đường bộ như: Xây dựng nhà ở, công trình vật kiến trúc trái phép trong 

phần đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ; san lấp mặt bằng, lấn 

chiếm, tập kết nguyên, vật liệu, đỗ xe ... 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng tháng   

- Cơ quan thực hiện: UBND các phường, xã chủ trì. Các cơ quan, đơn vị 

liên quan phối hợp thực hiện. 

 3.2. Đối với đường Tỉnh lộ: Tiếp tục kiểm tra, rà soát lại việc thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ, đền bù, giải tỏa đất hành lang an toàn đường bộ. 

  Xây dựng kế hoạch xử lý, giải tỏa các trường hợp cố tình vi phạm hành 

an toàn đường bộ như: Xây dựng nhà ở, công trình vật kiến trúc trái phép trong 

phần đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, tập kết nguyên, vật liệu, 

đỗ xe... 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng tháng   

- Cơ quan thực hiện: UBND các phường, xã chủ trì. Các cơ quan, đơn vị 

liên quan phối hợp thực hiện. 

 3.3. Đối với đường Huyện lộ: Xây dựng kế hoạch xử lý, giải tỏa các 

trường hợp cố tình vi phạm hành an toàn đường bộ như: Xây dựng nhà ở, công 

trình vật kiến trúc trái phép trong phần đất của đường bộ và hành lang an toàn 

đường bộ... 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng tháng. 

- Cơ quan thực hiện: UBND các xã chủ trì. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

phối hợp thực hiện. 

 3.4. Đối với đường Đô thị: Tiếp tục kiểm tra, rà soát lại các tuyến đường 

chưa hoàn thiện vỉa hè (hành lang đường Đô thị) để thực hiện công tác bồi 
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thường, hỗ trợ, đền bù. 

 Xây dựng kế hoạch giải tỏa các lều, quán, mái che mái vẩy, treo biển quảng 

cáo, pa nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu không đúng quy định...; kiên quyết 

không để tồn tại tình trạng họp chợ dưới lòng đường trong các ngày chợ phiên. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng tháng   

- Cơ quan thực hiện: UBND các phường, xã chủ trì. Các cơ quan, đơn vị 

liên quan phối hợp thực hiện. 

 4. Kinh phí: Các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch về kinh 

phí thực hiện bảo vệ hành lang an toàn đường bộ hàng tháng; sử dụng kinh phí 

ATGT được cấp và các nguồn kinh phí khác để thực hiện kế hoạch. 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố chủ trì. Các 

cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Quản lý đô thị thành phố: Tiếp tục phối hợp với Sở Giao 

thông vận tải, Sở Xây dựng Lạng Sơn công bố rộng rãi phạm vi hành lang an 

toàn đường bộ các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh lộ đoạn đi qua địa bàn 

thành phố. Tăng cường công tác quản lý duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường 

xuyên hệ thống đường đô thị, đường huyện; rà soát, bổ sung biển báo hiệu 

đường bộ, sơn kẻ vạch đường, bảo đảm an toàn giao thông...  

 Tham mưu cho UBND thành phố đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện 

kế hoạch; tổng hợp, báo cáo tham mưu cho UBND thành phố đề xuất với UBND 

tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và phát sinh trong quá trình 

thực hiện. 

 2. Phòng Tài chính & kế hoạch thành phố 

 Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố và các đơn vị có 

liên quan tham mưu cho UBND thành phố bí trí nguồn kinh phí thực hiện quản 

lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, xử lý các điểm đen (nếu có) theo quy 

định; cân đối các nguồn vốn khác để thực hiện. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành 

phố thành phố 

Tiếp tục phối hợp và tăng cường số lượng bài viết, chuyên trang, chuyên mục, 

thời lượng phát sóng, thông tin lưu động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công 

tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố.  

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 18/7/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường 

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

toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

4. Công an thành phố 
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Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, trật tự ATGT trên địa bàn thành phố 

theo quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-BCA ngày 21/6/2011 của Bộ công an 

quy định lực lượng công an kiểm tra, xử lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 

sắt; tích cực tham mưu đề xuất phát hiện các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao 

thông cao, các điểm đen (nếu có), để có phương án xử lý; thực hiện các giải 

pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn chạy qua 

địa bàn thành phố. 

 Chỉ đạo Công an các phường, xã chủ động tham mưu cho UBND 

phường, xã thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn quản lý. Chỉ 

đạo, hướng dẫn Công an xã phối hợp cùng các lực lượng của địa phương tăng 

cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông đến các 

khối, thôn; thực hiện kiểm tra, giữ gìn an toàn giao thông ở các tuyến đường 

giao thông liên thôn.  

 5. Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố: Tiếp tục chủ trì phối hợp 

với các đơn vị rà soát các trường hơp̣ đất ở, đất trụ sở cơ quan, đất xây dựng 

công trình sự nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nằm trong hành lang an toàn đường bộ khi 

xây dựng công trình mới sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông để xây dựng 

phương án bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, tham mưu cho 

UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh xem xét trên cơ sở nguồn vốn được Bộ 

Giao thông vận tải bố trí để thực hiện quyết định 994/QĐ-TTg của thủ tướng 

Chính phủ thời gian thực hiện từ năm 2018- 2020. 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp 

luật về đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường 

bộ, đường sắt và hướng dẫn công tác chuyên môn cho các đơn vị thực hiện. 

 6. Trung Tâm phát triển quỹ đất thành phố: Tiếp tục chủ trì phối hợp 

với UBND phường, xã, các cơ quan liên quan trong việc rà soát, thống kê, phân 

loại và xử lý các tồn tại về sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ, đường 

sắt; việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, đền bù, giải tỏa đất hành lang an 

toàn đường bộ.  

 7. Phòng nội vụ thành phố: Tiếp tục bổ sung tiêu chí thực hiện quản lý 

và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ khi đánh giá thi đua, khen thưởng năm 

2020 của các đơn vị; phối hợp với Phòng Quản lý đô thị hướng dẫn khen thưởng 

cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và bảo vệ 

hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố trong năm 2020.  
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 8. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố: Tiếp tục phối hợp với UBND 

các phường, xã đảm bảo trật tự đô thị, quản lý lòng đường, vỉa hè; duy trì không 

để các hộ kinh doanh, bán hàng dưới lòng đường, vỉa hè làm mất trật tự ATGT, 

mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; tổ chức tháo dỡ các lều, quán, mái 

che mái vẩy, treo biển quảng cáo, pa nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu không 

đúng quy định...  

Tiếp tục Phối hợp với UBND các phường, xã thực hiện Kế hoạch số 

123/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn Thực hiện Chỉ thị 

số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng 

cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2016-2020; tổ chức giải tỏa đối với các trường hợp không chấp hành 

và đối với các công trình đã được bồi thường nhưng vẫn cố tình vi phạm. 

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình trật tự đô thị để tham mưu, chỉ 

đạo xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên các tuyến đường chính, các khu 

vực trung tâm, các vị trí nhạy cảm về giao thông, trật tự đô thị. 

9. UBND các phường, xã:  

Căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, bảo vệ hành 

lang an toàn đường bộ trên địa bàn quản lý năm 2020. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông thành phố đổi mới nội 

dung, hình thức tuyên truyền và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về trật tự 

ATGT, nhất là tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, 

lòng đường trên hệ thống phát thanh của phường, xã; các tổ chức, cá nhân không 

xây dựng công trình trong hành lang an toàn đường bộ và các quy định của pháp 

luật trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa 

bàn quản lý. 

Tiếp tục tổ chức tháo dỡ các lều, quán, mái che mái vẩy, treo biển quảng 

cáo, pa nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu không đúng quy định...; kiên quyết 

không để tồn tại tình trạng họp chợ dưới lòng đường trong các ngày chợ phiên. 

Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các tập thể, cá nhân đang xây dựng công trình trên 

địa bàn quản lý không để vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 31/10/2016 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành 

lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Chủ trì phối hợp 

với các đơn vị tổ chức giải tỏa đối với các trường hợp không chấp hành và đối 

với các công trình đã được bồi thường nhưng vẫn cố tình vi phạm. 

 - UBND phường Vĩnh Trại, Đông Kinh, xã Mai Pha, xã Hoàng Đồng xây 

dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị ra quân giải tỏa các hành vi vi phạm 

hành lang an toàn đường bộ trên đường Quốc lộ 1, 4B (đoạn qua địa bàn 
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phường, xã). Yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện ra quân cao điểm trong tháng 

5 năm 2020. 

 - UBND xã Quảng Lạc, Hoàng Đồng kiểm tra, rà soát và xây dựng kế 

hoạch phối hợp với các đơn vị giải tỏa các hành vi vi phạm hành lang an toàn 

đường bộ và tiếp tục phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố cắm mốc lộ 

giới trên 02 tuyến đường Huyện (ĐH.99, ĐH.99B). Yêu cầu xây dựng kế hoạch 

thực hiện trong tháng 5 năm 2020.  

10. Chế độ tổng hợp, báo cáo: 

Định kỳ báo cáo tháng trước ngày 20 hàng tháng; 6 tháng (trước ngày 

20/6); năm (trước ngày 15/01 của năm sau) báo cáo sơ kết, tổng kết công tác 

triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch này gửi về UBND thành phố qua phòng 

Quản lý đô thị để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban thành phố; 

- Các thành viên Ban ATGT thành phố; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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