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QUYẾT ĐỊNH 
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Giải tỏa các vi phạm đất của đường bộ  

và hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông  
trên địa bàn huyện Tràng Định 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008; 

Căn cứ 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;            

Căn cứ Thông tư số 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 số 
11/2010/NĐ-CP, ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Công văn số 247/UBND-KTN, ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; 

Căn cứ Công văn số 3065/SGTVT-QLKCHTGT, ngày 30/12/2016 của Sở 
Giao thông vận tải Lạng Sơn về việc công bố phạm vi hành lang an toàn đường 
bộ trên các tuyến Quốc lộ và đường tỉnh địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 31/3/2017 của UBND huyện 
Tràng Định Kế hoạch thực hiện 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 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 21/6/2017 của UBND huyện 
Tràng Định về việc Giải tỏa các vi phạm đất của đường bộ và hành lang ATGT, 
thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tràng Định; 

Căn cứ Quyết định số 2216/QĐ-UBND, ngày 30/6/2017 của UBND huyện 
Tràng Định về Thành lập Ban chỉ đạo Giải tỏa các vi phạm đất của đường bộ và 
hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 
huyện Tràng Định. 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số 
20/TTr-KT&HT, ngày 06 tháng 4 năm 2018, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Giải tỏa các vi phạm đất của đường bộ và 
hành lang ATGT, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 
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huyện Tràng Định, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Lý Văn Lâm, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo; 

2. Bà Hướng Thị Thêm, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó trưởng Ban 
thường trực; 

3. Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó trưởng Ban;  

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện - Phó trưởng Ban; 

5. Ông Lương Hồng Vinh, Trưởng Phòng Kinh tế & HT - Phó trưởng Ban; 

5. Ông Nông Ngọc Tường, Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện - Thành viên; 

6. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Tài chính - KH -Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện - 
Thành viên; 

8. Ông Đường Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - 
Thành viên; 

9. Ông Bế Văn Sự, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường -Thành viên; 

10. Ông Nông Minh Trường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao và 
Truyền thông - Thành viên; 

11. Ông Chu Tuấn Doanh, Trưỏng Phòng Tư pháp huyện - Thành viên;  

12. Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông - Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 
- Thành viên. 

Mời tham gia Ban chỉ đạo, gồm:  

13. Ông Lộc Văn Thịnh, Trưởng ban Dân Vận kiêm Chủ tịch Uỷ ban 
MTTQ huyện - Thành viên; 

14. Ông Đinh Khắc Hiển, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ- Thành viên; 

15. Ông Nông Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện- Thành viên; 

16. Bà Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ - Thành viên; 

17. Ông Nông Thanh Tuyến, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Thành viên; 

18. Bà Bế Thị Thuỷ, Bí thư Huyện đoàn - Thành viên. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ, di 
dời các điểm tập kết vật liệu, biển quảng cáo, lều quán, mái che, mái vẩy; các 
công trình xây dựng, công trình vật kiến trúc trái phép trong phần đất của đường 
bộ và hành lang an toàn đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện; không sử 
dụng trái phép lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông. 

2. Xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thực 
hiện công tác lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè đô thị trên địa bàn 
huyện theo đúng Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện 
Tràng Định về việc Giải tỏa các vi phạm đất của đường bộ và hành lang ATGT, 
thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tràng Định. 
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3. Chỉ đạo huy động các lực lượng, phương tiện, máy móc phục vụ trong 
công tác giải tỏa, cưỡng chế đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. 

4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện giải tỏa, cưỡng chế đối với các hộ, cá nhân và 
tổ chức có hành vi xâm phạm công trình đường bộ, hành lang an toàn giao thông 
đường bộ, vỉa hè đô thị không tự giác tháo dỡ và di dời, đảm bảo đúng trình tự, 
theo quy định của pháp luật.  

5. Lập dự trù, đảm bảo kinh phí cho kế hoạch giải tỏa, cưỡng chế, tổ chức 
bàn giao quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ và quản lý trật tự đô thị 
theo quy định. 

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban chỉ đạo: 

 - Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn 
thành nhiệm vụ, thời gian làm việc kể từ ngày ký Quyết định; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo; 

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách huyện đảm bảo; 

-  Sử con dấu: Trưởng, Phó ban chỉ đạo là Lãnh đạo UBND huyện ký thì sử 
dụng con dấu của UBND huyện; Phó ban chỉ đạo là Lãnh đạo cơ quan phòng 
Kinh tế - Hạ tầng ký thì sử dụng con dấu của phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo 
Công an huyện ký thì sử dụng con dấu của Công an huyện. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, 
ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại 
điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
2216/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND huyện Tràng Định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: Văn thư. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 
Lý Văn Lâm 
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