
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TAM DƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT&HT 
 

Về việc tăng cường công tác quản lý, xử 

lý các vi phạm công trình đường bộ, 

hành lang an toàn đường bộ 

Tam Dương, ngày      tháng 5  năm 2020 

 

 

Kính gửi  

- Trưởng các phòng: KT&HT, VH-TT, TT VH-TT-TT huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Ngày 05/5/2020 UBND huyện Tam Dương ban hành Văn bản số 

861/SGTVT-TTr ngày 05/5/2020 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm công trình đường bộ, hành lang an toàn đường 

bộ (Sao gửi kèm Văn bản). 

Để thực hiện có hiệu công tác quản lý, xử lý vi phạm công trình đường bộ, 

hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông đường bộ; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không phá hoại, 

thay đổi, di dời công trình đường bộ, đấu nối trái phép; không tự ý sử dụng lòng 

đường, vỉa hè, đất dành cho đường bộ trái quy định để tổ chức các hoạt động không 

vào mục đích giao thông như: bày bán kinh doanh hàng hoá; đặt, treo biển quảng 

cáo; phơi rơm, dạ, thóc lúa; tổ chức đám cưới, đám tang; các hoạt động văn hoá, 

thể thao, lễ hội…;  

- Chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ban chuyên môn UBND huyện lập 

phương án, từng bước xây dựng các khu sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ nhu 

cầu của người dân địa phương (đám tang, đám cưới, đám hỏi, liên hoan, …). 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát trên địa bàn quản lý, kiên quyết ngăn chặn, 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; 

- Tăng cường công tác quản lý việc xử dụng đất trong và ngoài hành lang an 

toàn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật. Tập trung cưỡng chế, giải 

toả xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra hành vi 

phạm quy định về quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để bày 

bán, kinh doanh hàng hoá; đặt, treo biển quản cáo; phơi rơm, rạ, thóc lúa; tổ chức 

đám cưới, đám tang; hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội … 



 

 

2. Mặt trật Tổ quốc và các đoàn thể huyện 

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tuân thủ các 

quy định về quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là không 

sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, đất dành cho đường bộ để bày bán kinh 

doanh hàng hoá; đặt treo biển quảng cáo; phơi rơm, rạ, thóc lúa; tổ chức đám cưới, 

đám hỏi, đám tang; hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội,… 

3. Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Phối hợp cùng phòng VH-TT, Trung tâm Văn hoá – TT – TT, UBND các xã, 

thị trấn tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông đường bộ; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng lòng 

đường, vỉa hè, đất dành cho đường bộ trái quy định để tổ chức các hoạt động không 

vào mục đích giao thông;  

Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm 

tra, rà soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân 

vi phạm; 

 Tham mưu UBND huyện trong việc chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn 

tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Tam 

Dương về việc Giải toả các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ 

cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 08/KH-UBND về 

giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Tam 

Dương năm 2020. 

4. Trưởng Phòng VH-TT, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện 

Tăng cường công tác phổ biến các quy định về vi phạm đất dành cho đường 

bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tuyên truyền về các nguy cơ tiềm 

ẩn khi sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè trên Cổng giao tiếp điện tử của 

huyện; hệ thống loa truyền thành của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn. 

Yêu cầu, đề nghị Trưởng các phòng, ban liên quan, MTTQ và các đoàn thể 

huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- TTHU; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- C,P VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT + KT&HT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

Đào Hải Nam 
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