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KẾ HOẠCH  
Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ 

 trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/02/2010 và Nghị định 

100/2013/NĐ-CP, ngày 03/9/2013 của Chính Phủ về quản lý bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ; Nghị định 64/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính 

Phủ quy định sửa đổi bổ sung 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 Quyết định 994/2014/QĐ-TTg, ngày 19/6/2014 của Thủ tường 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông 

đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020; 

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 Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông 

đường bộ; 

Căn cứ Quyết định số 976/QĐ-UBND, ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2020. 

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước và lập lại kỷ cương pháp luật 

trong việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. UBND huyện Điện Biên 

ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa 

bàn huyện Điện Biên, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân trong địa bàn huyện 

về tầm quan trọng của hành lang an toàn giao thông đường bộ(HLATGTĐB); Lập 

lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông 

đường bộ nhằm thống nhất nhận thức chung để công tác quản lý hành lang an toàn 

giao thông đường bộ trong thời gian tới thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. 

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, sự phối hợp 

giữa các địa phương, cơ quan, ban, ngành chuyện môn trong việc bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ. 

Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức, 

cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. 
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Lập lại kỷ cương pháp luật trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, đảm bảo đường thông, hè thoáng, đường phố xanh, sạch, đẹp, đảm bảo 

tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông để từng bước ngăn chặn, giảm 

thiểu tai nạn giao thông, góp phần tích cực xây dựng và hình thành văn hóa tham 

gia giao thông trong cộng đồng. 

Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ công trình giao 

thông đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức của 

toàn thể người dân về tầm quan trọng của hành lang an toàn giao thông đường bộ. 

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã 

hội, đoàn thể trong công tác quản lý, bảo vệ, lập lại trật tự hành lang an toàn giao 

thông đường bộ, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, 

vướng mắc để thực hiện thắng lợi Kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông đường 

bộ trên địa bàn huyện Điện Biên 2021. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 

21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, lập lại 

trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nghiêm túc triển khai đồng bộ, 

quyết liệt có sự chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt từ huyện, xã, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, `UBND các xã, các cơ quan lý đường bộ. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ 

quan có liên quan, UBND các xã triển khai công tác quản lý, lập lại trật tự 

HLATGTĐB trên địa bàn huyện Điện Biên; Triển khai thực hiện kế hoạch lập lại 

trật tự HLATGTĐB trên địa bàn huyện Điện Biên năm 2021 phải tuân theo các quy 

định của pháp luật; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về 

giao thông đường bộ, phối hợp chặt chẽ với công tác vận động các cá nhân, tổ chức 

tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ HLATGTĐB. 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, xây 

dựng Chương trình triển khai cụ thể, phải có sự phối hợp nhịp nhàng, giải tỏa đến 

đâu quản lý chặt chẽ đến đó, để không tái phạm, lấn chiếm HLATGTĐB đã được 

giải tỏa, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất 

các giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu 

quả và đáp ứng yêu cầu tiến độ. 

II. NHIỆM VỤ, PHẠM VI, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông 

đường bộ, trật tự an toàn giao thông, trọng tâm tuyên truyền các quy định về bảo 

vệ HLATGTĐB để người dân nhận thức và tự giác chấp hành; yêu cầu cơ quan 

quản lý nhà nước, chính quyền các các cấp, các tổ chức Chính trị-xã hội, các tổ 

chức đoàn thể, cơ quan thông tin truyền thông thực hiện thường xuyên, liên tục. 

Kiện toàn bộ máy Tổ công tác liên ngành cấp huyện, trên cơ sở hướng dẫn 

của Quyết định số 994/QĐ-TTg, ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phù 

hợp với tình hình thực tế của huyện. 
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Tiếp tục rà soát, thống kê và phân loại đất các công trình trên đất nằm trong 

phạm vi đất dành cho HLATGTĐB. Tổ chức kiểm tra, phân loại các trường hợp vi 

phạm HLATGTĐB thuộc các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ do cơ quan quản lý đường bộ 

cung cấp (hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ). 

Vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm HLATGTĐB tự giác chấp hành tháo 

dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc ra khỏi phạm vi HLATGTĐB. 

Thực hiện cưỡng chế giải tỏa các công trình xây dựng đã được bồi thường, 

công trình tái lấn chiếm mà không tự giác tháo dỡ và các công trình xây dựng trái 

phép nằm trong phạm vi HLATGTĐB; biển quảng cáo, pano, áp phích, mái che, 

mái vẩy, lều quán, quầy bán hàng hóa nằm trong phạm vi HLATGTĐB; tổ chức 

giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất HLATGTĐB trong phạm vi đã 

được bồi thường. 

Quản lý và bảo vệ tốt phần hành lang an toàn đường bộ đã thực hiện giải tỏa, 

bảo vệ mốc giới đã được giao cho chính quyền địa phương quản lý. 

Xây dựng, thành lập và duy trì hoạt động mô hình cộng tác viên bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa phương gồm Công an xã, Công an viên tại 

các tổ bản, thôn, đội dọc tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, Huyện lộ, Xã lộ để phối 

hợp tuyên truyền và xử lý vi phạm HLATGTĐB ngay từ giai đoạn đầu. 

Xử lý các trường hợp dử dụng đất hành cho đường bộ trái quy định như: Để 

vật liệu xây dựng, nông lâm sản, buôn bán, hợp chợ lấn chiếm lòng, lề đường làm 

nơi buôn bán, lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong phạm vi đất của đường bộ; 

đào khoan, cắt xẻ đường trái phép; dựng lều quán, mái che trên lề đường, vỉa hè; 

xây bục bệ, đắp vuốt làm lối đi trên vỉa hè vào nhà; phá hủy, làm tắc nghẽn hệ 

thống rãnh dọc; lấn chiếm cửa cống, san lấp hạ lưu thoát nước, chăn nuôi gia súc, 

gia cầm, ngăn chặn việc mở đường ngang trái phép, từng bước xóa bỏ các đường 

ngang trái phép có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. 

2. Phạm vi triển khai thực hiện 

Dọc tuyến đường Quốc lộ 279 đoạn qua địa phận các xã Thanh Xương, 

Thanh An, Noong Hẹt, Pom Lót, Na Ư;  

Dọc tuyến Quốc lộ 12 qua địa phận các xã Hua Thanh, Thanh Nưa, Thanh 

Luông, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Yên, Noong Luống, Noong Hẹt, Pom 

Lót, Sam Mứn, Núa Ngam. 

Dọc Quốc lộ 279C qua địa phận các xã Núa Ngam, Hẹ Muông, Na Tông, 

Mường Nhà, Phu Luông, Mường Lói. 

Huyện lộ qua địa phận các xã Thanh An, Noong Hẹt, Noong Luống, Pa Thơm. 

3. Thời gian và tiến độ thực hiện 

3.1. Từ 01/4 đến ngày 30/4/2021 

Ban hành Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ. 

Thành lập Tổ công tác liên ngành giải tỏa hành lang an toàn giao thông 

đường bộ trên địa bàn huyện năm 2021. 

Tổ chức họp tổ công tác liên ngành, triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa hành 

lang an toàn giao thông đường bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 
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Tổ chức công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết, quy định thời gian cho 

các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm HLATGTĐB tự giác tháo dỡ. 

3.2. Từ ngày 01/5 đến 15/5/2021 

 Tổ chức rà soát, kiểm tra lại hiện trường các trường hợp vi phạm 

HLATGTĐB trên Quốc lộ 279, Quốc lộ 12, Quốc lộ 279C, huyện lộ, xã lộ trên địa 

bàn huyện. 

Lập biên bản xử lý, phân loại, hoàn chỉnh thủ tục, thông báo, tuyên truyền vận 

động, ký cam kết, yêu cầu tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình khỏi phạm vi 

HLATGTĐB trên Quốc lộ 279, Quốc lộ 12, Quốc lộ 279C, huyện lộ, xã lộ. 

3.3. Từ ngày 16/5 đến 15/6/2021 

Tiếp tục thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm 

HLATGTĐB tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. 

Tổ chức cưỡng chế, giải tỏa các trường hợp vi phạm HLATGTĐB không tự 

giác tháo dỡ công trình. 

3.4. Từ ngày 16/6 đến ngày 31/12/2021 

Quản lý, bảo vệ phần HLATGTĐB đã được giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới và 

xử lý các trường hợp vi phạm, có hình thức xử lý nghiêm, triệt để đối với các tổ 

chức, cá nhân lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép HLATGTĐB. 

Đề nghị thu hồi hết phần đất của đường bộ và từng bước bồi thường, hạn chế 

khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với đất nằm trong 

HLATGTĐB gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. 

Triển khai cắm mốc, xác định ranh giới phần đất dành cho đường bộ, phần 

đất dành cho HLATGTĐB. Phần đất của đường bộ bàn giao cho đơn vị quản lý hệ 

thống Quốc lộ; phần đất HLATGTĐB bàn giao cho chính quyền địa phương và 

đơn vị quản lý đường bộ để quản lý, bảo vệ. 

Tổng kết, rút kinh nghiệm, tổng hợp, báo cáo kết quả. 

III. KINH PHÍ   

Kinh phí thực hiện kế hoạch để tuyên truyền lấy từ nguồn ngân sách chi 

thường xuyên đã được UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã năm 2021. 

Kinh phí thực hiện kế hoạch giải tỏa, cưỡng chế vi phạm HLATGTĐB giao 

cho cơ quan chủ trì để tổ chức thực hiện, thanh quyết toán theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan quản lý đường bộ hỗ trợ lực lượng, phương tiện để thực 

hiện tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm HLATGTĐB trên các tuyến Quốc 

lộ, Tỉnh lộ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Chủ trì, thống nhất với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch 

giải tỏa HLATGTĐB trên địa bàn, tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ công 

tác liên ngành giúp UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông đường 

bộ, các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra lại các trường hợp vi phạm 
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do cơ quan quản lý đường bộ cung cấp, phân loại làm căn cứ tổ chức giải tỏa, 

cưỡng chế. Kiểm tra, chỉ đạo UBND các xã thực hiện triển khai giải tỏa 

HLATGTĐB gồm Quốc lộ, huyện lộ, xã lộ. 

Không cấp Giấy phép xây dựng kể cả giấy phép tạm thời đối với công trình 

trong phạm vi HLATGTĐB. 

Kiểm tra, đôn đốc, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện Kế hoạch giải 

tỏa trên địa bàn huyện. 

Lập kinh phí dự trù cho tổ công tác thực hiện Kế hoạch giải tỏa 

HLATGTĐB theo lĩnh vực được phân công. 

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tham mưu giúp UBND huyện cấp bổ sung kinh phí để thực hiện Kế hoạch 

giải tỏa, cưỡng chế vi phạm HLATGTĐB, hướng dẫn UBND các xã xây dựng dự 

toán kinh phí và thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

3. Phòng Tư pháp huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã nghiên cứu tham 

mưu giúp UBND huyện ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban 

hành theo quy định.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện, 

liên tục tuyên truyền Kế hoạch giải tỏa HLATGTĐB trên xe thông tin lưu động. 

Kiểm tra, cung cấp cho tổ giải tỏa HLATGTĐB huyện, xã các trường hợp 

lắp đặt biển quảng cáo vi phạm HLATGTĐB để giải tỏa, cưỡng chế theo quy định. 

Bố trí xe tuyên truyền lưu động để tuyên truyền công tác giải tỏa 

HLATGTĐB theo lịch tổ công tác liên ngành. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã xác định rõ tính hợp pháp, nguồn gốc 

đất đai để làm căn cứ cho việc thực hiện giải tỏa HLATGTĐB theo đúng quy định. 

Tham mưu giúp UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

đúng quy định của Luật đất đai. 

6. Trung tâm Văn hóa- Truyền thanh- Truyền hình huyện 

Xây dựng bài tuyên truyền giải tỏa HLATGTĐB trên các tuyến Quốc lộ, 

huyện lộ, xã lộ; Thường xuyên, liên tục tuyên truyền Kế hoạch giải tỏa 

HLATGTĐB năm 2021 trên sóng truyền thanh, truyền hình huyện. 

Xây dựng phóng sự về việc vi phạm HLATGTĐB, việc xử lý vi phạm của 

cơ quan chức năng, ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, xử 

lý, bảo vệ HLATGTĐB. 

Ghi hình, thu âm trong công tác giải tỏa, cưỡng chế các trường hợp vi phạm 

HLATGTĐB. 

7. Công an huyện 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm, bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông. 



6 

Cử cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ công tác giải tỏa HLATGTĐB, tuyên truyền, 

vận động các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm HLATGTĐB tự giác tháo dỡ. 

Thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác cưỡng chế các trường hợp vi phạm 

HLATGTĐB không tự giác tháo dỡ công trình ra khỏi phạm vi HLATGTĐB. 

Chỉ đạo lực lượng Công an xã để phối hợp thực hiện Kế hoạch giải tỏa 

HLATGTĐB. 

8. UBND các xã thuộc huyện 

Chủ trì, căn cứ vào kế hoạch giải tỏa HLATGTĐB của huyện, xây dựng kế 

hoạch, quyết định thành lập tổ giải tỏa HLATGTĐB chi tiết của địa phương mình 

quản lý, gắn với tình hình thực tế của địa phương, tổ chức kiểm tra, triển khai thực 

hiện giải tỏa HLATGTĐB cho các tổ chức, cá nhân sinh sống ven đường giao 

thông, ký cam kết chấp hành các quy định về bảo vệ HLATGTĐB, cam kết tự 

giác, tháo dỡ công trình ra khỏi phạm vi HLATGTĐB. 

Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân các thôn, bản có tuyến đường Quốc lộ, 

Huyện lộ đi qua, đặc biệt là nhân dân sinh sống ven đường giao thông. Tổ chức 

tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm để thông báo kế hoạch 

giải tỏa HLATGTĐB, yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấp hành, tự giác, tháo dỡ 

công trình ra khỏi phạm vi HLATGTĐB.   

Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ tổ chức cho các tổ chức, cá 

nhân sinh sống ven đường giao thông ký cam kết chấp hành các quy định về bảo 

về HLATGTĐB, cam kết tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, không xây dựng, cơi 

nới công trình trên đất dành cho HLATGTĐB. 

  Thông báo đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có công trình vi phạm, yêu 

cầu cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá 

nhân, hộ gia đình tự giác tháo dỡ và đề nghị cơ quan xử lý theo quy định nếu 

không chấp hành đối với đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. 

Xử lý theo thẩm quyền các hành vi, vi phạm các tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình trên các tuyến đường Quốc lộ, Huyện lộ, Xã lộ thuộc địa bàn xã quản lý ngay 

từ giai đoạn đầu. 

Bố trí lực lượng, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công tác giải 

tỏa, cưỡng chế các trường hợp vi phạm cố tình không chấp hành. 

Tiếp nhận và quản lý mốc lộ giới khi cơ quan quản lý đường bộ cắm, bàn 

giao. Thực hiện công tác phối hợp để bảo vệ tốt HLATGTĐB trên địa bàn xã sau 

khi thực hiện xong giải tỏa. 

Triển khai xây dựng mô hình cộng tác viên bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

9. Đề nghị Thanh tra giao thông (thuộc Chi cục I.2, Thanh tra Sở giao 

thông vận tải) 

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT, 

ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật. 
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Phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã thực hiện công tác tuyên 

truyền, giải tỏa HLATGTĐB theo kế hoạch. 

Phối hợp với Tổ công tác liên ngành kiểm tra lại các trường hợp vi phạm, 

phân loại, thống nhất giải tỏa, cưỡng chế. 

Phối hợp thực hiện công tác cưỡng chế các trường hợp vi phạm không tự 

giác tháo dỡ công trình ra khỏi phạm vi HLATGTĐB. 

10. Đề nghị cơ quan quản lý đường bộ 

Phối hợp với cơ quan chức năng. UBND các xã tổ chức tuyên truyền quy 

định về bảo vệ HLATGTĐB. 

Kiểm tra, rà soát, cung cấp hồ sơ các trường hợp vi phạm HLATGTĐB cho 

UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để thống nhất kế hoạch kiểm tra, 

tuyên truyền, giải tỏa vi phạm HLATGTĐB. 

Phối hợp với Tổ công tác liên ngành kiểm tra lại các trường hợp vi phạm, 

phân loại, thống nhất giải tỏa, cưỡng chế. 

Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác giải tỏa công trình 

lấn chiếm, xây dựng trái phép, tái lấn chiếm trong phạm vi đất dành cho 

HLATGTĐB. 

Phối hợp với UBND các xã tổ chức cho các tổ chức, cá nhân sinh sống ven 

trục đường Quốc lộ ký cam kết chấp hành các quy định về bảo vệ HLATGTĐB. 

Tổ chức cắm mốc lộ giới sau khi giải tỏa xong các trường hợp vi phạm, bàn 

giao cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định. 

11. Đề nghị: Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, 

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.  

Tổ chức tuyên truyền đến Đoàn viên, Hội viên về chủ trương của tỉnh, của 

huyện về giải tỏa các trường hợp vi phạm HLATGTĐB. 

Vận động các trường hợp Đoàn viên, Hội viên vi phạm tự giác, chấp hành, 

tháo dỡ công trình ra khỏi phạm vi HLATGTĐB. 

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, 

Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả 

vào ngày 15 hàng tháng về UBND huyện qua phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

tổng hợp, báo cáo huyện theo quy định./. 
 
Nơi nhận: 
 - UBND tỉnh (B/c); 

 - Ban ATGT tỉnh; 

 - Sở GTVT tỉnh Điện Biên; 

 - TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);  

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Các thành viên tổ công tác liên ngành (T/h); 

 - UBND các xã (T/h); 

 - Lưu: VT, KT&HT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
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