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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 21/5/2019 của Ban Thƣờng vụ  

Huyện ủy về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  

quản lý lòng đƣờng, lề đƣờng, vỉa hè, hành lang an toàn  

đƣờng bộ trên địa bàn huyện Hà Trung 

  
 

 Để thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 21/5/2019 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản 

lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện 

Hà Trung. UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung cụ 

thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

 - Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý trật 

tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện; nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến 

mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức của các tổ chức, công dân về chấp hành các 

quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông 

(HLATGT). 

 - Tổ chức giải tỏa quyết liệt, dứt điểm các trường hợp lấn chiếm HLATGT 

đường bộ, vỉa hè, họp chợ trái phép trên địa bàn huyện; không để tình trạng tái lấn 

chiếm HLATGT, vỉa hè làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT; đảm bảo và duy trì 

"đường thông, hè thoáng" kết hợp chỉnh trang đô thị. 

 2. Yêu cầu:  

Yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các lực lượng, phương tiện 

tập trung giải tỏa và chống tái lấn chiếm HLATGT, vỉa hè, họp chợ trái phép. Xác 

định rõ công tác giải tỏa và chống tái lấn chiếm, quản lý HLATGT là nhiệm vụ 

thường xuyên; là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực quản lý nhà nước 

ở địa phương; làm căn cứ bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm, cũng như xem 
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xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi 

chung là cấp xã) và công tác lãnh đạo của cấp ủy. 

 II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH: 

1. Bƣớc 1: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện (đối với cấp huyện) do đồng 

chí Chủ tịch UBND huyện là Trưởng ban; thành phần gồm Công an huyện, các 

phòng: Kinh tế&HT, Tài nguyên & MT, Nội Vụ, Văn hóa & TT, Trung tâm 

VHTTTT&DL, Tư Pháp, Tài chính - KH…; mời Ủy ban MTTQ, các đoàn thể 

chính trị cấp huyện và các ngành tư pháp có liên quan tham gia Ban chỉ đạo. Ban 

tổ chức thực hiện (đối với cấp xã) do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, 

đồng chí Phó chủ tịch UBND làm Phó ban trực, đồng chí Trưởng công an làm Phó 

ban; các thành viên gồm các ban ngành có liên quan và mời Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể chính trị xã hội tham gia. Thời gian từ 10/12-15/12/2020. 

2. Bƣớc 2: Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

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

lang an toàn đường bộ; tuyên truyền cho nhân dân tự giác cắt tỉa cây xanh che 

khuất tầm nhìn, tháo dỡ các công trình lấn chiếm hành lang, lòng lề đường, vỉa hè 

và không tham gia họp chợ trái phép. Trước khi triển khai thực hiện, Chủ tịch 

UBND cấp xã phải tổ chức họp dân để phổ biến, quán triệt các nội dung của kế 

hoạch; Thời gian từ 15/12/2020 đến hết đợt và tổ chức thường xuyên. 

3. Bƣớc 3: Tổ chức rà soát lập hồ sơ hiện trạng sử dụng đất dọc các tuyến 

đường. Thời gian từ 01/01/2021 đến 15/01/2021 

4. Bƣớc 4: UBND các xã phân loại, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo cấp 

huyện xin ý kiến về phạm vi giải tỏa (theo các đợt, giai đoạn). Thời gian từ 

16/01/2021 đến  15/02/2021.  

5. Bƣớc 5: Tổ chức đánh dấu mốc giải tỏa theo giai đoạn. Thời gian từ 

16/02 đến 01/3/2021. 

6. Bƣớc 6: Vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang an toàn đường 

bộ, thực hiện ký cam kết tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc khác ra 

khỏi phạm vi hành lang an toàn đường bộ, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn. 

Thời gian từ 01/3 đến 15/3/2020. 

7. Bƣớc 7: Thực hiện tháo dỡ, giải tỏa các công trình xây dựng lấn chiếm 

hành lang: Biển quảng cáo, panô áp phích, mái che, lều quán, quầy bán hàng hóa, 

cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn trong hành lang an toàn đường bộ... Cụ thể:  

- Đối với các hành vi lấn chiếm có tính chất tạm thời (biển quảng cáo, các 

vật dụng phục vụ cho kinh doanh tạm thời như bàn, ghế, mái che cơ động...): Huy 
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động lực lượng tiến hành giải tỏa, thu giữ, xử lý. Thời gian từ 16/3/2021 đến 

16/4/2021; 

- Đối với các hành vi lấn chiếm có tính chất kiên cố (nhà ở, ki ốt, biển 

quảng cáo, mái che cố định, cây che khuất tầm nhìn...): Tổ chức tháo dỡ, thời gian 

bắt đầu từ 16/3/2021 đến 30/4/2021. 

8. Bƣớc 8: Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các bước tiếp 

theo. Thời gian thường xuyên. 

9. Bƣớc 9: Tổ chức sơ kết, tổng kết. Giao tuyến đường tự quản cho các 

đoàn thể chính trị xã hội, thôn, xóm  để quản lý và bảo vệ tốt phần hành lang an 

toàn đường bộ đã thực hiện giải toả; trường hợp tái lấn chiếm phải tổ chức lượng 

lượng xử lý dứt điển ngay từ thời điểm ban đầu. Thời gian thường xuyên. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị theo chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định để triển khai công tác giải tỏa 

vi phạm, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm HLATGT, cụ thể như sau: 

1. Thời gian thực hiện: 

- Năm 2020 - 2021: Thời gian thực hiện cao điểm từ 10/12/2020 đến hết 

30/4/2021; Trong đó, giao UBND xã Hà Bình tổ chức thực hiện điểm, thời gian từ 

10/12/2020  đến 30/01/2021; UBND thị trấn và các xã còn lại thực hiện đến 

30/4/2021. 

- Thực hiện thường xuyên, liên tục và lấy tháng 9 (tháng an toàn giao thông) 

mỗi năm làm tháng cao điểm. 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. UBND các xã, thị trấn 

Thành lập Ban tổ chức thực hiện; Xây dựng Kế hoạch, Phương án giải tỏa 

vi phạm, chống lấn chiếm và tái lấn chiếm HLATGT chi tiết trên từng tuyến 

đường cụ thể, gửi về UBND huyện xem xét trước khi thực hiện; hoàn thành trước 

ngày 15/12/2020 và có báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế & Hạ 

tầng). Trong đó: 

 - Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự và thời gian các bước 

phải triển khai thực hiện. 

 - Phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết; trong đó xác định đơn vị chủ trì, đơn 

vị phối hợp. Gắn trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ. 
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- Tuyên truyền rộng rãi, liên tục trên các phương tiện truyền thanh, thông 

qua các cuộc họp dân về kế hoạch giải tỏa vi phạm HLATGT của địa phương 

trong thời gian 10 ngày trước khi thực hiện giải tỏa. 

- Xác định rõ phạm vi giải tỏa các tuyến đường, địa bàn; Khảo sát lập sơ đồ 

hiện trạng từng hộ (kể cả trường hợp lấn chiếm và không lấn chiếm). Phân chia 

các đợt (giai đoạn) và phạm vi giải tỏa cho từng đợt đảm bảo thống nhất trên cùng 

1 tuyến đường, 1 địa bàn. Tổng hợp, đề xuất báo cáo Ban chỉ đạo cấp huyện quyết 

định phạm vi giải tỏa theo đợt, kẻ sơn, đánh mốc giải tỏa; Lựa chọn, chỉ đạo điểm 

một số đoạn tuyến làm đợt 1 để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên diện 

rộng, nên lựa chọn thực hiện ở các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn giao thông 

cao và điểm tiềm ẩn tai nan giao thông. 

- Tổ chức ký cam kết tự giải tỏa, cam kết không lấn chiếm, tái lấn chiếm 

HLATGT với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống ven các tuyến đường. 

 - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ giải tỏa các trường hợp 

lấn chiếm (phương tiện, thiết bị, xe, máy..., kinh phí đảm bảo). 

 - Huy động các lực lượng như: Công an xã, các đoàn thể (đoàn thanh niên, 

hội phụ nữ)... trực tiếp thực hiện giải tỏa và chống tái lấn chiếm HLATGT. 

 - Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình giải tỏa các trường hợp lấn chiếm 

HLATGT. 

- Sau mỗi đợt, giai đoạn hoàn thành, tổ chức rút kinh nghiệm để thực hiện 

các đợt, giai đoạn tiếp theo.  

- Thực hiện chống tái lấn chiếm, tổ chức quản lý chặt chẽ, xử lý kịp thời các 

vi phạm long, lề đường, vỉa hè và HLATGT. Phối hợp với đơn vị quản lý đường 

bộ quản lý phạm vi đã được giải tỏa. 

2.2. Công an huyện 

- Tổ chức hội nghị để triển khai, quán triệt sâu sắc các nội dung Kế hoạch 

này đến từng cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an; 

 - Chỉ đạo Trưởng Công an các xã, thị trấn tham gia Ban Chỉ đạo giải tỏa cấp 

xã (là Phó Ban) và tham mưu xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự trong 

quá trình thực hiện Kế hoạch. 

 - Chỉ đạo Công an các các xã, thị trấn, các đội nghiệp vụ bố trí phương tiện, 

công cụ hỗ trợ, trực tiếp tham gia giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT. 

Phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ trong công tác lập lại trật tự hành lang 

an toàn đường bộ, trật tự lòng, lề đường, vỉa hè. 
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- Xử lý nghiêm đối với các trường hợp chống người thi hành công vụ, xử lý 

kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. 

2.3. Các phòng 

a/ Phòng Kinh tế & Hạ tầng 

 - Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo thực hiện Kế 

hoạch của UBND huyện về giải tỏa vi phạm HLATGT; tham mưu cho UBND 

huyện thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và làm cơ quan thường trực của Ban chỉ 

đạo.  

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tổ chức Hội nghị, thành phần gồm: 

Ban chỉ đạo; Bí thư, Chủ tịch 20 xã, thị trấn; Bí thư, trưởng các thôn. 

 - Hướng dẫn UBND cấp xã kiểm tra, rà soát quy hoạch xây dựng các công 

trình hai bên đường bộ; chỉ đạo, hướng dẫn quản lý xây dựng ngoài hành lang an 

toàn đường bộ. 

 - Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc quản lý 

trật tự xây dựng trong phạm vi HLATGT. Xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu 

cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

 - Tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất của các ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải tỏa vi phạm và chống tái 

lấn chiếm HLATGT để báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo cấp huyện xem xét, quyết 

định. 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ theo dõi, tổng hợp việc thực hiện 

nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương để có cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định hình thức khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, 

cá nhân tham gia xử lý vi phạm hành lang ATGT. 

b/ Phòng Tài nguyên & Môi trường:  

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện đánh giá hiện trạng sử dụng đất dọc 

các tuyến đường. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, 

chống vi phạm, lấn chiếm, sử dụng trái phép, đặc biệt là đất hành lang đường bộ, 

đê điều, kênh mương. 

 - Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc quản lý 

đất đai trong phạm vi HLATGT. Xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có 

thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 
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c/ Phòng Tư pháp 

 - Phối hợp với phòng Kinh tế & Hạ tầng rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng HLATGT để kịp thời tham mưu cấp có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản QPPL đảm bảo phù hợp, 

đồng bộ, thống nhất với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của huyện. 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp 

luật về sử dụng, khai thác, thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường 

bộ với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ban hành Quyết định xử lý vi 

phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm. 

d/ Phòng Tài chính - KH 

 Tham mưu cho UBND huyện bố trí đủ kinh phí phục vụ việc giải tỏa các vi 

phạm và quản lý HLATGT bao gồm: 

 - Kinh phí kẻ vẽ vạch sơn “Phạm vi đã giải tỏa”, “hành lang an toàn đường 

bộ” trên các tuyến đường phục vụ quản lý HLATGT (nếu có). 

 - Chi phí phục vụ công tác tháo dỡ các công trình vi phạm (nếu có). Tập 

trung hỗ trợ chi phí để huy động lực lượng, phương tiện, máy móc phục vụ công 

tác giải tỏa các vi phạm. 

 - Kinh phí của các Đoàn kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ giải 

tỏa, sơ kết, tổng kết. 

e/ Phòng Văn hóa &TT; Trung tâm văn hóa thông tin, Thể thao và du lịch 

- Phòng Văn hóa TTTT&DL: Phối hợp với Văn phòng Ban ATGT huyện 

biên soạn nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử 

dụng HLATGT; 

 - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: Chịu trách nhiệm in 

các nội dung tuyên truyền lên các tờ rơi, thu âm các băng, đĩa phục vụ công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng thời lượng phát sóng, đăng tin, bài 

và thực hiện thường xuyên, liên tục nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

quản lý, bảo vệ và sử dụng HLATGT trong chuyên mục “An toàn giao thông”; 

Thường xuyên phát sóng các phóng sự, tin, bài nhằm biểu dương các trường hợp 

gương mẫu chấp hành; công khai phê bình những trường hợp cố tình vi phạm. 

f/ Phòng Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu, đề xuất cho Chủ 

tịch UBND huyện hình thức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
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sắc trong công tác vận động tự giải tỏa, cưỡng chế các vi phạm tại địa phương; 

kiểm điểm trách nhiệm, kỷ luật những tập thể, cá nhân không triển khai thực hiện 

hoặc tổ chức triển khai thực hiện không đạt yêu cầu. Việc hoàn thành Kế hoạch 

này là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn và tập thể UBND các địa phương. 

g/ Các phòng, ban có liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ được giao kiểm 

tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

2.4. Các đơn vị quản lý tuyến đường bộ trên địa bàn huyện Hà Trung 

 - Rà soát, phân loại và thống kê, cung cấp thông tin các công trình vi phạm 

đất của đường bộ và HLATGT thuộc đơn vị quản lý để phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch giải tỏa phù hợp với từng giai đoạn; Rà soát phạm 

vi đất của đường bộ báo cáo UBND huyện. 

 - Cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan về quản lý HLATGT cho 

Ban chỉ đạo giải tỏa lấn chiếm, tái lấn chiếm HLATGT cấp xã. 

 - Bố trí tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị hỗ trợ UBND cấp xã khi được 

đề xuất. 

 - Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã tổ chức cắm mốc, nhận bàn giao phạm 

vi đã được giải tỏa để phối hợp với UBND cấp xã quản lý. 

 - Cắm bổ sung đầy đủ các mốc “đất của đường bộ”, “hành lang an toàn 

đường bộ” theo quy định (ưu tiên các đoạn, tuyến đã được giải tỏa). 

 - Phối hợp với phòng Kinh tế & Hạ tầng, Văn phòng Ban ATGT huyện thực 

hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng 

HLATGT. Tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát. 

2.5. Điện lực Hà Trung, Công ty Cổ phần Quản lý & KD điện Thanh Hóa, 

Trung tâm Viễn Thông Hà Trung, Vietel Hà Trung, Mobiphon Hà Trung 

 - Rà soát, phân loại và thống kê, cung cấp thông tin các công trình vi phạm 

HLATGT thuộc đơn vị quản lý để phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng 

Kế hoạch giải tỏa phù hợp với từng giai đoạn. 

- Xây dựng Kế hoạch di dời, giải tỏa các công trình của đơn vị mình nằm 

trong hành lang ATGT để thực hiện di dời hoặc báo cáo cơ quan cấp trên xem xét, 

quyết định. 

- Chỉnh trang, bổ sung hệ thống đường dây đảm bảo an toàn và mỹ quan. 
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 2.6. Văn phòng Ban An toàn giao thông huyện 

 Phối hợp với phòng Kinh tế & Hạ tầng, phòng Tư pháp và Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, trong đó ưu tiên tuyên truyền các 

quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và sử dụng HLATGT. 

 2.7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp 

huyện:  

- Tổ chức Hội nghị quán triệt với MTTQ, các đoàn thể cấp xã. 

- Phát động phong trào “Toàn dân thực hiện bảo vệ HLATGT”; phổ biến, 

hướng dẫn cơ sở có chương trình hành động cụ thể, thực hiện công tác tuyên 

truyền, vận động; mỗi đoàn thể đảm nhận ít nhất một đoạn đường tự quản. 

2.8. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy: Phân công các đồng chí trong Ban 

Thường vụ theo địa bàn được phân công trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy, chính 

quyền địa phương thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 21/5/2019 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

 - Ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

- Đối với các tuyến đường tỉnh (UBND huyện được giao ủy thác quản lý) và 

các tuyến đường huyện: Huyện bố trí một phần kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ 

cho các đơn vị thực hiện.  

 V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT 

 1. Chế độ thông tin báo cáo 

 Các ban, ngành có liên quan; UBND các xã, thị trấn; các đơn vị quản lý 

đường bộ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 10 ngày kết quả thực hiện giải tỏa vi 

phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT về phòng Kinh tế & Hạ tầng để tổng hợp, 

báo cáo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện theo quy định. 

 2. Sơ kết, tổng kết 

 Sau mỗi đợt, giai đoạn thực hiện, cấp huyện, cấp xã tổ chức sơ kết, qua đó, 

đánh giá những ưu điểm, tồn tại và những khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến 

nghị các biện pháp giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm HLATGT phục vụ công 

tác giải tỏa cho các đợt tiếp theo. Khen thưởng đối với những tập thể cá nhân làm 

tốt; xem xét xử lý trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân làm chưa tốt hoặc 

thiếu tinh thần trách nhiệm. 
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 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 21/5/2019 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Đơn vị nào không thực hiện hoặc chỉ đạo 

thực hiện không hiệu quả thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc 

kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Kinh tế & Hạ tầng) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (để b/c); 

- Công an tỉnh (để b/c); 

- Sở GTVT (để b/c); 

- TTr Huyện ủy, HĐND (để b/c); 

- Các Ban XD Đảng Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể cấp huyện (ph/h); 
- Các phòng, ban, ngành (để thực hiện); 

- Ban ATGT huyện (để thực hiện);  

- Bí thư xã, thị trấn (để chỉ đạo); 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (để thực hiện); 
- Lưu: VT, KTHT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hải 
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