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Công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, công trình thủy lợi 

trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022  trên địa bàn xã Tân Hương 

Thực hiện công văn số 409/UBND-KT&HT ngày 27/5/2022 của UBND 
huyện huyện Ninh Giang về việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trong năm 
2021 và 4 tháng đầu năm 2022.

UBND xã Tân hương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch Giải tỏa 
vi phạm hành lang ATGT trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022  trên địa bàn 
xã Tân Hương cụ thể như sau:

A. Công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trong năm 2021 
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện:
Căn cứ Kế hoạch số 120/KH - UBND ngày 26/8/2021 của UBND huyện 

Ninh Giang về việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ năm 2021.   
UBND xã Tân Hương đã ban hành Quyết định số: 761 QĐ-UBND ngày 01 
tháng 9 năm 2021 về việc kiện toàn ban chỉ đạo giải toả hành lang An toàn giao 
thông đường bộ trên địa bàn xã Tân Hương bao gồm 28 thành viên, phân công 
nhiệm vụ các thành viên, xây dựng kế hoạch762 /KH-BCĐ ngày 01/9/2021  về 
việc Giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn xã năm 2021,  thành lập Tổ 
công tác trực tiếp tham gia giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại các tuyến 
đường: QL37, đường tỉnh lộ 392, 396C đường huyện ĐH 01 và đường  xã, thôn, 
xóm. Phân công nhiệm vụ cụ thể tổ công tác với mục đích và yêu cầu: Đảm bảo 
vỉa hè, hành lang an toàn giao thông của các tuyến đường thông thoáng, tầm 
nhìn không bị che khuất, , tạo điều kiện thuận lợi khi cải tạo, nâng cấp, mở rộng 
đường giao thông.  Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo huyện, cơ quan, đơn vị có 
liên quan thực hiện Kế hoạch giải tỏa hành lang ATGT đường quốc lộ, tỉnh lộ, 
đường huyện chạy qua địa bàn xã.

II. Kết qua triển khai thực hiện
1. Công tác tuyên truyền
- Xác định công tác tuyên truyền là nội dung quan trọng trong triển khai kế 

hoạch giải tỏa, UBND xã đã chủ động đẩy nhanh công tác tuyên truyền trên hệ 
thống Đài Truyền thanh xã, tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp. UBMTQ 
các ban ngành đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến các đoàn viên hội viên nâng cáo 
ý thức trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ.



-Từ ngày 11/9 đến 13/9/2021: Ban chỉ đạo xã đã có thông báo bằng văn bản 
và thông báo trên đài truyền thanh xã cho các hộ gia đình, cá nhân vi phạm, vận 
động tự giác tháo dỡ.

Tổ công tác tiến hành rà soát thống kê, lập danh sách và phân loại các trường 
hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và tiến hành kẻ vạch sơn phân 
định ranh giới giải tỏa, lập biên bản vi phạm tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ 
chức, cá nhân tự giác khắc phục các hành vi vi phạm và ký cam kết không vi phạm 
trong phạm vi ranh giới  đã được sơn kẻ vạch

- Từ ngày 27/8 đến ngày  07/9/2021  UBND xã đã ra Quyết định Kiện toàn 
Ban chỉ đạo giải tỏa vi phạm hành lang An toàn giao thông xã, xây dựng kế hoạch, 
thành lập Tổ công tác thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Ngày 11/9/2021 Tổ công tác Tiến hành Kiểm tra, rà soát thống kê, lập danh 
sách và phân loại các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ 
và tiến hành kẻ vạch sơn phân định ranh giới giải tỏa, lập biên bản vi phạm 

- Nội dung, đối tượng, phạm vi giải tỏa hành lang ATGT:  thực hiện theo  Kế 
hoạch số 120/KH - UBND ngày 26/8/2021 của UBND huyện Ninh Giang về việc 
giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2021.

2. Về phương tiện chuẩn bị: Xe tải, máy cưa cắt cây, máy cắt sắt, máy xúc, 
loa máy, thang, dao, búa, kìm và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ cho giải tỏa.

3. Công tác triển khai thực hiện
- Ban chỉ đạo xã, Tổ công tác kiểm tra việc chấp hành của các hộ vi phạm. 

Đối với các hộ chưa tự giác tháo dỡ và có các tình tiết phức tạp thì tổng hợp và đề 
xuất quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

-  Đã tổ chức giải tỏa từ ngày 11/9 đến 15/10/2021. Cụ thể:
- Từ ngày 20/9 đến 15/10/2021: Ra quân tổ chức giải tỏa vi phạm đối với 

132 hộ Bao gồm các gia đình, cá nhân tự giác tháo dỡ và không tự giác tháo dỡ.  
Hoàn thành công tác giải tỏa các tuyến đường 392,396C, QL 37, DH01

Tổng kinh phí triển khai thực hiện 32.500.000đ
4. Công tác quản lý hành lang sau giải tỏa và xử lý vi phạm:

- UBND xãPhối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác xử lý vi 
phạm, đảm bảo ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tái lấn chiếm. Tổ 
chức ký cam kết không tái vi phạm đối với hộ gia đình đã thực hiện giải tỏa, ký 
cam kết giữ nguyên hiện trạng, không cơi nới đối với công trình được xây dựng 
trên đất hợp pháp thuộc phạm vi giải tỏa.

B. Công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT 4 tháng đầu năm 2022 
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện:
- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác xử lý vi phạm  trong lĩnh vực đất 

đai, giao thông, thủy lợi trên địa bàn xã. Thành phần gồm: Chủ tịch UBND xã làm 



Trưởng ban, PCT UBND xã làm Phó Trưởng ban, công chức Địa chính – xây dựng 
– môi trường làm Thư ký, đại diện Ban công an xã, các công chức chuyên môn, cán 
bộ có liên quan và mời đại diện Đảng ủy xã, các ban, ngành, đoàn thể làm thành 
viên.

- Thành lập Tổ tuyên truyền trong công tác xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai, 
giao thông, thủy lợi trên địa bàn xã. Thành phần gồm: Đồng chí Phó bí thư thường 
trực Đảng ủy làm Tổ trưởng, Chủ tịch UB MTTQ VN xã làm tổ phó, công chức 
Văn hóa – xã hội xã, Trưởng Đài truyền thanh xã và đại diện các ban, ngành, đoàn 
thể làm tổ viên.

- Thành lập Tổ xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai, giao thông, thủy lợi trên địa 
bàn xã. Thành phần gồm: PCT UBND xã làm Tổ trưởng, Công chức Điạ chính – 
xây dựng xã làm Thư ký, Phó trưởng công an xã, công chức Giao thông – thủy lợi 
xã, công chức Tư pháp – hộ tịch xã, công chức Văn phòng UBND & HĐND xã, 
công chức Kế toán - ngân sách xã làm tổ viên.

- Thành lập các Tổ kiểm tra, phát hiện vi phạm lĩnh vực đất đai, giao thông, 
thủy lợi trên địa bàn từng thôn. Thành phần: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làm Tổ 
trưởng, trưởng ban công tác mặt trận thôn làm tổ phó, phó thôn, công an viên, chi 
ủy viên và đại diện các chi hội, đoàn thể tại thôn làm tổ viên.

- Xây dựng kế hoạch 411 /KH-BCĐ ngày 3/6/2022 tăng cường công tác phát 
hiện ngăn chặn xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai , giao thông thủy lợi trên địa 
bàn xã,  thành lập Tổ tổ xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai , giao thông thủy lợi trên địa 
bàn xã, và thành lập các tổ công tác các thôn để chủ động trong công tác nắm bắt 
thông tin và xử lý các hành vi vi phạm.

- Thành lập các tổ công tác các thôn, chủ động nắm bắt thông tin từ người 
dân trong thôn, theo dõi, báo cáo kịp thời khi phát hiện vi phạm, tham gia phối hợp 
xử lý vi phạm xảy ra trên địa bàn thôn.

II. Kết qủa triển khai thực hiện
1. Công tác tuyên truyền
-  UBND xã ra Quyết định thành lập Tổ tổ xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai , 

giao thông thủy lợi trên địa bàn xã, đã chủ động đẩy nhanh công tác tuyên truyền 
trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp. 
UBMTQ các ban ngành đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến các đoàn viên hội viên 
nâng cáo ý thức trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ.

2.  Công tác triển khai trong thời gian tới
a, Tổ chức kiểm tra, phát hiện vi phạm đất đai, giao thông, thủy lợi trên 

địa bàn xã.
- Tổ công tác tại các thôn chủ động thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thu 

thập nguồn thông tin phản ánh vi phạm (nếu có). Trường hợp phát hiện có dấu hiệu 



vi phạm hoặc hành vi vi phạm pháp luật, các ông Tổ trưởng phải báo cáo ngay về 
Tổ xử lý vi phạm để tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.

- Trách nhiệm trong việc kiểm tra, phát hiện vi phạm trên địa bàn từng thôn: 
Trách nhiệm chính là đồng chí Bí thư, Trưởng thôn, tổ phó và tổ viên có trách 
nhiệm phối hợp và phát hiện hội viên, đoàn viên, người dân trong thôn có hành vi 
vi phạm pháp luật.  

b, Triển khai các biện pháp theo dõi, ngăn chặn, xử lý vi phạm đất đai, 
giao thông, thủy lợi

- Sau khi tiếp nhận thông tin về người vi phạm, địa điểm và hành vi vi phạm. 
Tổ xử lý vi phạm phải phân công cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xác minh thông 
tin phản ánh. Sau khi phát hiện vi phạm,  tiến hành lập biên bản làm việc và biên 
bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm. Đồng thời, giải thích quy định 
pháp luật có liên quan và yêu cầu dừng ngay hành vi vi phạm.

- Căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính và hiện trường vi phạm, Tổ xử lý 
phải thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, không để người vi phạm tiếp tục 
hành vi vi phạm khi đang trong quá trình xử lý. Đồng thời, tích cực theo dõi, giám 
sát chặt chẽ việc chấp hành của người vi phạm tại khu vực xảy ra vi phạm.

- Trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính: Tổ xử lý vi phạm, trách 
nhiệm chính là công chức Địa chính – xây dựng – môi trường xã, công chức Giao 
thông – thủy lợi xã.

- Trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn: Tổ xử lý vi phạm, trách 
nhiệm chính là đồng chí Tổ trưởng.

- Trách nhiệm theo dõi, giám sát người vi phạm: Tổ kiểm tra, phát hiện vi 
phạm tại các thôn xảy ra vi phạm. Trách nhiệm chính là đồng chí Tổ trưởng.

c, Thực hiện trình tự, thủ tục xử lý vi phạm 
- Căn cứ vào mức độ vi phạm, hành vi vi phạm, nội dung biên bản vi phạm 

hành chính, Tổ xử lý vi phạm tham mưu cho Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã ban 
hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, tiến hành đôn đốc 
người vi phạm chấp hành Quyết định và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

- Sau khi UBND xã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Tổ 
tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Tổ xử lý vi phạm, Tổ công tác tại các thôn tổ 
chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục người vi phạm chấp hành Quyết định, 
đặc biệt thực hiện việc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước vi phạm.

- Trường hợp người vi phạm cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính và có hành vi tiếp tục vi phạm. Tổ xử lý tham mưu cho Ban chỉ 
đạo xã, UBND xã tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính. Việc tổ chức cưỡng chế thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định 
pháp luật, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành của 
người vi phạm. Hiện Quốc lộ 37 còn 9 hộ vi phạm giải tỏa đến ngày 31 tháng 6 



năm 2022, còn lại các 3 vi phạm đường 392 giữ nguyên hiện trạng, nguyên nhân 3 
hộ ven đường bơm cát lên ruộng 03 trồng cây 

C.  Công tác giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi. 
UBND xã thống nhất với trạm quản lý công trình Neo di động, công ty 

TNHHMTV- KTCTTL Bắc hưng hải quản lý, giữ nguyên hiện trạng đối với các hộ 
xây dựng kè giữ đất trồng cây hai bên bờ sông Cửu An, đồng thời cúng nhau phối 
hợp giải tỏa hộ đóng cọc xuông bờ sông Cửu An 

Hộ ông: Đào Văn Thoại- Thôn 1 
    Ông: Trần Văn Việt – Thôn 1
    Ông: Vũ Văn Dân – thôn 1

UBND xã phối hợp cùng với XNKTCTTL huyện Ninh Giang xác định tổng 
hợp các hộ vi phạm máng Xi phông từ Trạm bơm ba vòi đến Quán Hạ Cầu Ràm 
hai bên thống nhất cùng nhau xử lý các hộ vi phạm.

- Trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính: Tổ xử lý, trách nhiệm chính là công chức Tư pháp – hộ tịch xã.

- Trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính, quyết định giải tỏa thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 
Tổ xử lý vi phạm, trách nhiệm chính đồng chí Tổ trưởng.

5. Kiến nghị đề xuất:
- Cần có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo huyện, cơ quan, 

đơn vị có liên quan, hỗ trợ kinh phí thực hiện Kế hoạch giải tỏa vi phạm trên địa 
bàn  xã

Trên đây là Báo cáo công tác triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn 
giao thông đường bộ trên địa bàn xã Tân Hương năm 2021 và 4 tháng đầu năm 
2022

                                                                          

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- TTr Đảng ủy;                                    
- BCĐ, Tổ công tác;
- Các ban, ngành, đoàn thể trong xã;
- Lưu: VT.

TM. UBND XÃ
  CHỦ TỊCH  

Đào Ngọc Tú
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