
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số:        /UBND-KTHT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tràng Định, ngày       tháng     năm 2022 

V/v thực hiện công tác quản lý 

hành lang an toàn giao thông 

đường bộ trên địa bàn huyện 

 

 

 

     Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa – Thông tin huyện;  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Công ty Cổ phần QL&XD Giao thông Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 965/KH-SGTVT ngày 07/4/2022 của Sở Giao thông 

vận tải về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 2094/TB-SGTVT ngày 

11/7/2022 của Sở Giao thông vận tải thông báo kết luận nội dung làm việc giữa Sở 

GTVT Lạng Sơn và UBND huyện Tràng Định về triển khai Kế hoạch số 965/KH-

SGTVT trên địa bàn huyện Tràng Định; 

Tổ công tác số 2 đã ban hành các Kế hoạch số 01, 02, 03, 05, 06 về tăng 

cường quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tuyến QL.4A trên địa 

bàn các xã Hùng Việt, Kháng Chiến, Đại Đồng, thị trấn Thất Khê, Chi Lăng, Tri 

Phương và Chí Minh (thời gian thực hiện từ ngày 12/7/2022 đến ngày 09/8/2022). 

Trên cơ sở Báo cáo số 07/BC-T2 ngày 10/8/2022 của Tổ công tác số 2 về Kết 

quả thực hiện (bước 2) Kế hoạch 965/KH-SGTVT trên tuyến Quốc lộ 4A địa bàn 

các xã và thị trấn thuộc huyện Tràng Định. Tổ công đã thực hiện kiểm tra, lập biên 

bản làm việc đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong phạm vi đất của đường bộ 

và chỉ giới đường đỏ trên tuyến QL.4A đi qua địa bàn các xã được 475 trường hợp 

(trong đó 261 trường hợp tuyên truyền nhắc nhở; 214 trường hợp lập biên bản làm 

việc). Tại thời điểm kiểm tra có 61 trường hợp tự giác thu dọn, di dời, chặt cây. 

(Có biểu chi tiết kèm theo). 

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 4A, nâng cao ý thức tự giác 

chấp hành pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng, bảo vệ 

hành lang an toàn đường bộ, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông 

huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức và nhân 

dân các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, trong đó tuyệt đối không sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, đất dành 

cho đường bộ (bao gồm phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và 
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phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ) để tổ 

chức các hoạt động không phục vụ mục đích giao thông. 

Tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện nghiêm túc các nội dung..., 

sự tự giác chấp hành của các hộ gia đình vi phạm. 

2. UBND xã, thị trấn: Căn cứ danh sách cá nhân, tổ chức vi phạm trên địa bàn 

xã, thị trấn do Tổ công tác cung cấp tiếp tục tuyên truyền vận động các cá nhân, tổ 

chức vi phạm tự giác tháo dỡ, di dời. 

3. Công ty cổ phần quản lý và xây dựng Giao thông Lạng Sơn (Hạt Văn Lãng 

– Tràng Định): Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn (dọc tuyến QL4A) thực 

hiện việc đôn đốc tháo dỡ, di dời các trường hợp vi phạm. Tổng hợp danh sách các 

trường hợp đã chấp hành nghiêm việc tự giác tháo dỡ, di dời gửi Đội Thanh tra 

GTVT số 2. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, thường xuyên theo dõi và chỉ đạo UBND các xã, 

thị trấn quản lý tốt các trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn, kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ; chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, 

rà soát trên các tuyến đường được giao quản lý, phát hiện kịp thời các vi phạm ngay 

từ khi mới phát sinh, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với 

các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Giao thông vận tải tỉnh; (b/c) 

- Thường trực Huyện ủy; (b/c) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó VPHĐND&UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và hạ tầng; 

- Tổ công tác số 2; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách  
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