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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 152/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 09 tháng 7 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức ra quân thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông 

gắn vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới  

trên địa bàn xã Yên Phúc, huyện Văn Quan 

 

Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND 

huyện thường kỳ ngày ngày 25/6/2019 về việc xây dựng Kế hoạch ra quân giải tỏa 

hành lang ATGT và Vệ sinh môi trường điểm trên địa bàn xã Yên Phúc. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch tổ chức ra quân thực hiện 

công tác giải tỏa hành lang ATGT gắn vệ sinh môi trường góp phần hoàn thành 

chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Yên Phúc như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Chấn chỉnh và lập lại trật tự hành lang ATGT trên tuyến đường thuộc địa bàn 

xã nhằm giải toả, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT tình trạng lấn chiếm 

lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán tập kết vật liệu, đặt biển hiệu, đảm bảo vệ sinh môi 

trường, mỹ quan và an toàn giao thông trên các tuyến đường xã quản lý. 

Tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở dân cư, 

cải tạo, di dời chuồng trại chưa đảm bảo vệ sinh, nhằm tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người dân về vai trò của 

môi trường trong cuộc sống, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần 

hoàn thành tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng Nông thôn mới tại xã 

Yên Phúc. 

II. NỘI DUNG  

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, các quy định của pháp luật về trật 

tự an toàn giao thông. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ huyện đến xã, thôn để tạo sự 

đồng thuận hưởng ứng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông. 

- Các cơ quan, đơn vị phối hợp nhịp nhàng trong công tác giải tỏa vi phạm 

hành lang ATGT; yêu cầu giải tỏa đến đâu quản lý chặt chẽ đến đó, không để tái 

phạm, lấn chiếm hành lang đã được giải tỏa. Việc giải tỏa hành lang đường bộ theo 

các quy định, quy chế quản lý quy hoạch đã được phê duyệt. 

- UBND xã Yên Phúc chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch giải tỏa 

hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2019.  

- Vận động Nhân dân toàn xã thực hiện công tác vệ sinh môi trường tạo cảnh 

quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tổ chức dọn dẹp hành lang đường bộ, khơi thông 
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cống rãnh, quét dọn, phát quang đường làng ngõ xóm, di chuyển nhà tiêu, chuồng trại 

chưa hợp vệ sinh, hỗ trợ các hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh… 

- UBND xã Yên Phúc xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện tiêu trí số 17. 

Tuyên truyền vận động Nhân dân bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan luôn xanh, 

sạch, đẹp và huy động Nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường thường xuyên ít nhất 

là 02 lần/ tháng tạo thành phong trào thực hiện kế hoạch thứ 7, chủ nhật xanh lan 

rộng trong toàn xã. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thường trực UBND huyện: Theo dõi chỉ đạo chung việc tổ chức ra quân 

thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường góp 

phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Yên Phúc. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện  

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền vận động, xử lý vi phạm và 

cưỡng chế vi phạm lòng đường, lề đường, hành lang đường bộ phù hợp với tình 

hình thực tế tại xã. 

- Tham mưu cho UBND huyện biện pháp xử lý các hành vi vi phạm liên 

quan đến trật tự ATGT, hành lang đường bộ trên địa bàn xã. Tuyến đường trục 

chính trong khu vực đông dân cư, trường học, chợ. 

- Giải tỏa các trường hợp phơi nông sản, tập kết vật liệu xây dựng, mái che, 

mái vẩy, biển quảng cáo nằm trong phạm vi hành lang che khuất tầm nhìn gây cản 

trở và mất an toàn giao thông, khơi thông hệ thống thoát nước 2 bên đường đảm 

bảo vệ sinh môi trường.  

- Chỉ đạo Quản lý bảo vệ phần hành lang ATGT đã thực hiện giải tỏa xong, 

bảo vệ mốc lộ giới đã giao cho xã quản lý. 

3. Phòng Tài Nguyên Môi Trường  

- Chỉ đạo phối hợp với UBND xã Yên Phúc, tổ chức tổng vệ sinh, khơi 

thông cống rãnh, phát quang đường làng, ngõ xóm, các vật dụng xếp trên đường 

gây mất mĩ quan đường phố, tập trung vào tuyên truyền Nhân dân thực hiện tiêu 

chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. 

- Đôn đốc và chỉ đạo UBND xã Yên Phúc trong công tác thực hiện tiêu chí 

số 17 đạt chỉ tiêu về đích năm 2019. 

4. Công an huyện  

- Tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đường, xử lý kiên quyết các 

hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và trật ATGT.  

- Bố trí lực lượng và phương tiện thực hiện theo kế hoạch. Chủ động phòng 

ngừa và xử lý nghiêm đối với các trường hợp chống người thi hành công vụ và các 

hành vi vi phạm khác thuộc thẩm quyền. 
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5. Đề nghị Đội Thanh tra giao thông số 4; Cơ quan quản lý đường bộ 

(hạt 12) 

- Phối hợp với các ngành chức năng; đoàn kiểm tra liên ngành; UBND các 

xã, thực hiện công tác tuyên truyền; kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm; giải 

tỏa vi phạm hành lang đường bộ theo kế hoạch. 

- Phối hợp thực hiện công tác giải tỏa hành lang, bố trí lực lượng và phương 

tiện tham gia thực hiện kế hoạch giải tỏa các vi phạm hành lang đường bộ trên địa 

bàn huyện. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông  

Tập trung đưa tin tuyên truyền về các hoạt động thực hiện công tác giải tỏa 

hành lang an toàn giao thông gắn vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn xã Yên Phúc kêu gọi cộng đồng tham gia hưởng ứng, hướng dư 

luận ủng hộ xã hội, biểu dương người tốt việc tốt trong công tác giải tỏa hành lang 

an giao thông bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, không khí và tăng cường 

thông tin tuyên truyền kế hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông 

tin điện tử của huyện. Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan chuẩn bị 

các nội dung tuyên truyền tới mọi tầng lớp Nhân dân, mở chuyên mục về công tác 

quản lý hành lang, quản lý lòng, lề đường, trật tự an toàn giao thông; tăng thời 

lượng phát thanh về công tác này để người dân biết và thực hiện. 

7. UBND xã Yên Phúc   

- Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết các nội dung triển khai đến các thôn đồng 

loạt tổ chức ra quân thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông gắn vệ 

sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Yên Phúc. 

- Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức thực 

hiện ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn xã; chủ trì, phối kết hợp với phòng chuyên 

môn tổ chức giải tỏa hành lang đường bộ, tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã 

vào ngày 20/7/2019. 

- UBND xã Yên Phúc trực tiếp chỉ đạo và bố trí lực lượng (công chức xã, Bí 

thư, Trưởng thôn...) hướng dẫn Nhân dân tham gia lao động vệ sinh, dọn dẹp hành 

lang đường bộ, khơi thông cống rãnh, xử lý rác, phát quang bụi rậm khu vực chợ, 

dọn dẹp các vật liệu xây dựng, củi và các vật dụng khác trước cửa nhà dân; quét 

dọn, phát quang đường làng ngõ xóm, di chuyển nhà tiêu, chuồng trại chưa hợp vệ sinh, 

hỗ trợ các hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. 

- Bố trí lực lượng Phối hợp thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông, 

tháo dỡ mái tôn đối với những hộ lấn chiếm hành lang mái che, mái vẩy, gây mất 

cảnh quan môi trường.  

- Huy động toàn thể cán bộ công chức, viên chức các lực lượng, Nhân dân 

trên địa bàn đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn xã để đạt được 

kết quả tốt nhất. 

8. Hợp Tác xã Phương Đông  



 4 

Hợp tác xã Phương đông hỗ trợ bố trí công nhân và 01 xe hỗ trợ công tác thu 

gom và vận chuyển rác sau buổi lao động. 

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ, LỰC LƯỢNG THAM GIA 

1. Thời gian, địa điểm: Tổ chức ra quân thực hiện công tác giải tỏa hành 

lang an toàn giao thông gắn vệ sinh môi trường bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 

20/7/2019 (Thứ 7). 

2. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND; 

- Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức các phòng: Tài nguyên và Môi 

trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện; các cơ 

quan được giao nhiệm chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện 

đúng kế hoạch. 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ, công chức UBND xã, các ban 

ngành đoàn thể xã và Nhân dân 09/09 thôn trên địa bàn xã Yên Phúc. 

3. Địa điểm: Tại các Nhà Văn hóa thôn trên địa bàn xã Yên Phúc. 

Tiến hành giải tỏa hành lang ATGT và làm vệ sinh môi trường tại: Dọc 

tuyến đường 279, các thôn tổ chức quét dọn, thu gom, phát quang bụi rậm, khơi 

thông cống rãnh, đắp lề đường bê tông, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trường học, 

xây dựng nhà tiêu, di dời chuồng trại, vệ sinh bể nước, hố rác, trồng hoa cây cảnh. 

4. Phân công, bố trí lực lượng tham gia lao động 

* Về phía huyện. 

- Đồng chí: Hoàng Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chỉ đạo chung. 

- Đồng chí: Lăng Văn Hùng - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND 

huyện. 

* Về phía xã. 

- Đồng chí: Linh Văn Chuyên - Chủ tịch UBND xã Yên Phúc - Phụ trách xã 

chỉ đạo chung.  

Tổ 1: Thôn Chợ Bãi 1.  

- Về phía huyện:  

+ Đồng chí: Hoàng Văn Hùng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;  

+ Đồng chí: Lăng Văn Duy - Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Về phía xã: 

+ Đồng chí: Bí thư Đảng ủy - Tổ trưởng; 

+ Đồng chí: Phó Chủ tịch UBND xã; 

+ Đ/c Công chức Tư pháp - Hộ tịch 1. 
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+ Nhân dân thôn Chợ Bãi 1: 134 hộ. 

Nhân dân thôn Chợ Bãi 1 và cán bộ công chức UBND xã, Bí thư, Trưởng 

thôn tham gia lao động vệ sinh, khơi thông cống rãnh, xử lý rác thải khu vực trong 

chợ và xung quanh chợ; xắp xếp, giải tỏa khu vực buôn bán lấn chiếm hành lang, 

lòng đường; quét dọn vệ sinh khu vực cụm dân cư các hộ gia đình tạo cảnh quan 

sạch đẹp... Lực lượng thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông. 

Tổ 2: Thôn Chợ Bãi 2   

- Về phía huyện. 

+ Đồng chí: Hứa Phong Lan - Trưởng phòng Kinh tế- Hạ Tầng; 

+ Đồng chí Phan Hoàng Tùng - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;  

- Về phía xã:  

+ Đồng chí: Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng; 

+ Đồng chí: Công Chức Địa chính - Nông Lâm xã; 

+ Đồng chí: Trưởng công an xã. 

+ Nhân dân thôn Chợ Bãi 2: 127 hộ. 

Nhân dân thôn Chợ Bãi 2 và cán bộ công chức UBND xã, Bí thư, Trưởng 

thôn tham gia lao động vệ sinh, khơi thông cống rãnh, xử lý rác thải khu vực 

đường trục chính của thôn và các nhánh đường nhóm cụm dân cư các hộ gia đình. 

Tháo dỡ, xử lý mái che, mái vẩy và các công trình vi phạm hành lang ATGT... Lực 

lượng thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông. 

Tổ 3: Thôn Trung   

- Về phía huyện: 

+ Đồng chí: Nông Văn Tùng - Phó phòng Nông nghiệp và PTNT; 

+ Đồng chí: Lý Văn Đàm - Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Về phía xã:  

+ Đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND - Tổ trưởng; 

+ Đồng chí: Chủ tịch Hội Nông dân xã. 

+ Đồng chí: Công chức Văn hóa - xã hội. 

+ Nhân dân thôn Trung: 107 hộ. 

- Nhân dân thôn Trung và cán bộ công chức UBND xã, Bí thư, Trưởng thôn 

tham gia lao động vệ sinh, khơi thông cống rãnh, xử lý rác, phát quang bụi rậm 

trên địa bàn thôn, khu vực đường trục chính của thôn và các nhánh đường nhóm 

cụm dân cư các hộ gia đình; xử lý các công trình vi phạm hành lang ATGT; xây 

dựng nhà tiêu, nhà tắm hố xử lý rác; lực lượng thực hiện công tác giải tỏa hành 

lang an toàn giao thông. 

Tổ 4: Thôn Đông A  
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- Về phía huyện: 

+ Đồng chí: Bàn Văn Bộ - Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

+ Đồng chí: Chu Văn Vượng - Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Về phía xã:  

+ Đồng chí: Chủ tịch UBMTTQ xã - Tổ trưởng; 

+ Đồng chí: Bí thư Đoàn Thanh niên; 

+ Nhân dân thôn Đông A: 117 hộ. 

Nhân dân thôn Đông A và cán bộ công chức UBND xã, Bí thư, trưởng thôn 

tham gia lao động vệ sinh, khơi thông cống rãnh, xử lý rác, phát quang bụi rậm 

trên địa bàn thôn, khu vực đường trục chính của thôn và các nhánh đường nhóm 

cụm dân cư các hộ gia đình; xử lý các công trình vi phạm hành lang ATGT; xây 

dựng nhà tiêu, nhà tắm hố xử lý rác, trồng cây hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi 

trường. Lực lượng thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông. 

Tổ 5: Thôn Đông B 

- Về phía huyện:  

+ Đồng chí: Mông Anh Lương - Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

+ Đồng chí: Hà Thị Hạnh - Kế toán phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Về phía xã:  

+ Đồng chí:: Công chức Văn hóa - Thông tin xã - Tổ trưởng 

+ Đồng chí: Công chức Tư pháp - Hộ tịch 2. 

- Nhân dân thôn Đông B: 101 hộ. 

Nhân dân thôn Đông B và cán bộ công chức UBND xã, Bí thư, Trưởng thôn 

tham gia lao động vệ sinh, khơi thông cống rãnh, xử lý rác, phát quang bụi rậm 

trên địa bàn thôn, khu vực đường trục chính của thôn và các nhánh đường nhóm 

cụm dân cư các hộ gia đình; xử lý các công trình vi phạm hành lang ATGT; xây 

dựng nhà tiêu, nhà tắm hố xử lý rác, trồng cây hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi 

trường. Lực lượng thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông. 

Tổ 6: Thôn Bắc  

- Về phía huyện:  

+ Đồng chí: Nguyễn Văn Sáng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT;  

+ Đồng chí: Dương Thị Hải - Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Về phía xã:  

+ Đồng chí: Chỉ huy trưởng BCHQS xã - Tổ trưởng; 

+ Đồng chí: Văn phòng thống kê xã 

+ Nhân dân thôn Bắc: 155 hộ. 
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Nhân dân thôn Bắc và cán bộ công chức UBND xã, Bí thư, Trưởng thôn 

tham gia lao động vệ sinh, khơi thông cống rãnh, xử lý rác, phát quang bụi rậm 

trên địa bàn thôn, khu vực đường trục chính của thôn và các nhánh đường 

nhóm cụm dân cư các hộ gia đình; xử lý các công trình vi phạm hành lang 

ATGT; xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hố xử lý rác, trồng cây hoa, cây cảnh tạo 

cảnh quan môi trường. Lực lượng thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn 

giao thông. 

Tổ 7: Thôn Tây A  

- Về phía huyện:  

+ Đồng chí: Hoàng Thị Thắm - Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

+ Đồng chí: La Mạnh Hùng - Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

- Về phía xã:  

+ Đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã - Tổ trưởng. 

+ Đồng chí: Văn phòng UBND xã; 

+ Nhân dân thôn Tây A: 157 hộ. 

Nhân dân thôn Tây A và cán bộ công chức UBND xã, Bí thư, Trưởng thôn 

tham gia lao động vệ sinh, khơi thông cống rãnh, xử lý rác, phát quang bụi rậm 

trên địa bàn thôn, khu vực đường trục chính của thôn và các nhánh đường nhóm 

cụm dân cư các hộ gia đình, đắp lề đường bê tông, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hố 

xử lý rác, cải tạo, di rời chuồng trại, xây bể chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, 

trồng cây hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường. Lực lượng thực hiện công tác 

giải tỏa hành lang an toàn giao thông. 

Tổ 8: Thôn Tây B  

- Về phía huyện:  

+ Đồng chí: Hà Kim Xuân - Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Về phía xã:  

+ Đồng chí: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã - Tổ trưởng; 

+ Đồng chí: Công chức Địa chính - Môi trường xã; 

+ Nhân dân thôn Tây B: 103 hộ. 

Nhân dân thôn Tây B và cán bộ công chức UBND xã, Bí thư, Trưởng thôn 

tham gia lao động vệ sinh, khơi thông cống rãnh, xử lý rác, phát quang bụi rậm 

trên địa bàn thôn, khu vực đường trục chính của thôn và các nhánh đường nhóm 

cụm dân cư các hộ gia đình. đắp lề đường bê tông, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hố 

xử lý rác, cải tạo, di rời chuồng trại dưới gầm sàn, xây bể chứa bao bì thuốc BVTV 

sau sử dụng, trồng cây hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường. Lực lượng thực 

hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông. 

Tổ 9: Thôn Nam   

- Về phía huyện:  
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+ Đồng chí: Hoàng Thị Dụng - Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT; 

+ Đồng chí: Hà Minh Huấn - Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Về phía xã:  

+ Đồng chí: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã; 

+ Đồng chí: Kế toán UBND xã; 

+ Nhân dân thôn Nam: 132 hộ. 

Nhân dân thôn Nam khơi thông cống rãnh, xử lý rác, phát quang bụi rậm 

trên địa bàn thôn, khu vực đường trục chính của thôn và các nhánh đường nhóm 

cụm dân cư các hộ gia đình, đắp lề đường bê tông, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hố 

xử lý rác, cải tạo, di rời chuồng trại, xây bể chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, 

trồng cây hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường. Lực lượng thực hiện công tác 

giải tỏa hành lang an toàn giao thông. 

Sau khi kết thúc đợt hưởng ứng yêu cầu UBND xã Yên Phúc báo cáo kết 

quả về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30 tháng 

7 năm 2019. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức ra quân thực hiện công tác giải tỏa hành lang 

an toàn giao thông gắn vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn xã Yên Phúc của UBND huyện Văn Quan./. 

 
Nơi nhận:             
- TT HU, HĐND huyện ( Chỉ đạo ); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TN&MT, KT&HT,NN&PTNT; 
- Công an huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; 
- Đội Thanh tra giao thông số 4;  

- Hạt 12 Giao thông; 

- Hợp tác xã Phương Đông; 

- UBND xã Yên Phúc; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 
 


