
UBND HUYỆN THANH HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-BATGT Thanh Hà, ngày         tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH 
Giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông 

trên địa bàn huyện Thanh Hà năm 2023

Thực hiện Công văn số 42/BATGT-A1 ngày 13/3/2023 của Ban An toàn 
giao thông tỉnh Hải Dương về việc phối hợp giải toả vi phạm hành lang an toàn 
giao thông năm 2023. Ban An toàn giao thông huyện Thanh Hà xây dựng kế 
hoạch giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thanh Hà 
năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng.
Các lều quán, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo; rau hoa màu trồng trên 

nền, mái taluy đường gây hư hại đến kết cấu hạ tầng giao thông, cây xanh che 
khuất tầm nhìn, các biển không phải là biển báo hiệu đường bộ, vật liệu, hàng 
quán; con nêm lên xuống tại những nơi có block, phần hè tôn cao gây khó khăn 
cho người đi bộ, gây hư hỏng lề đường, vỉa hè… và các vi phạm khác gây mất 
ATGT.

2. Phạm vi.
- Đường ngoài đô thị: 05m tính từ mép nhựa ra mỗi bên đối với đường 

tỉnh và 03m đối với đường huyện quản lý.
- Đường đô thị: Từ mép nhựa tới chỉ giới xây dựng (đường đỏ).
- Các tuyến đường giải toả: Đường tỉnh 390, 390B, 390C, 390E và các 

tuyến đường huyện: đối với tất cả các xã, thị trấn có đường tỉnh, đường huyện đi 
qua, đặc biệt chú ý giải tỏa các điểm chợ, chợ cóc, các bãi vật liệu phát sinh ven 
đường có nguy cơ gây ùn tắc và tai nạn giao thông.

3. Tuyên truyền.
Đài Phát thanh huyện, Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền các 

chuyên mục, chương trình, nội dung về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông và Kế hoạch giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông để nhân dân 
biết và thực hiện.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao 
thông.

- Dự kiến thời gian giải toả dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 01 tháng 5 từ ngày 
20-28/4/2023 trên các tuyến đường tỉnh 390, 390B. 
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- Dự kiến thời gian giải toả dịp nghỉ lễ 02 tháng 9 từ ngày 23-31/8/2023 
trên các tuyến đường tỉnh 390, 390B.

- Dự kiến thời gian giải toả dịp nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 21-
29/12/2023 trên các tuyến đường tỉnh 390, 390B.

- Địa điểm: Các xã, thị trấn có đường tỉnh đi qua như xã Việt Hồng, xã 
Hồng Lạc, xã Cẩm Chế, Thị trấn Thanh Hà, xã Thanh Hải, xã Tân An, xã Thanh 
Khê, xã Thanh Xá, xã Thanh Thủy, xã Thanh Quang, xã Thanh Cường.

- Các xã còn lại tự tổ chức giải tỏa, nếu trong quá trình giải tỏa có khó 
khăn vướng mắc báo cáo về Lãnh đạo Ban An toàn giao thông huyện để có ý 
kiến chỉ đạo, xử lý kịp thời.

5. Lực lượng tham gia giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông.
5.1. Ban An toàn giao thông huyện: 
- Lãnh đạo: 01 người.
- Thành viên: Công an huyện 05 người; Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 02 

người; Hạt đường bộ huyện: 10 người; Đài Phát thanh huyện: 01 người.
5.2. Lực lượng của Sở Giao thông vận tải (giải tỏa đường tỉnh): 
- Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: 01 người.
- Thanh tra Sở GTVT: 03 người (gồm Lãnh đạo và thanh tra viên). 
- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: 01 người.
- Công ty Cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương: 15 người (01 Lãnh đạo 

Công ty, 02 cán bộ phòng KHKT-QLCĐ, 01 lãnh đạo Hạt đường bộ tỉnh, 01 lái 
xe và 10 công nhân).

5.3. UBND các xã, thị trấn tham gia giải tỏa: 12 người. 
- Lãnh đạo UBND xã, thị trấn: 01 người.
- Cán bộ Giao thông: 01 người.
- Cán bộ Địa chính: 01 người.
- UBND các xã huy động 09 người tham gia trực tiếp giải tỏa; riêng 

UBND thị trấn Thanh Hà huy động 15 người.
6. Phương tiện tham gia giải toả vi phạm hành lang an toàn giao 

thông.
- Thanh tra Sở GTVT: Bố trí 01 xe bán tải. 
- Công ty Cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương: Chuẩn bị 02 cưa máy cắt 

cây, 02 máy cắt thép cầm tay và các công cụ, thiết bị phục vụ tuyên truyền, giải 
toả cần thiết khác (loa cầm tay, dao, xà beng, búa, kìm...) đã trang bị cho các lực 
lượng tham gia giải tỏa.

- Công an huyện: 01 xe bán tải.
- UBND các xã, thị trấn các dụng cụ cần thiết để có thể tháo dỡ, giải tỏa  

(thang 03 cái, 04 con dao dựa, 02 búa, 02 kìm).
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: thuê 01 máy xúc, 01 xe tải, 01 loa cầm tay.
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- Hạt đường bộ huyện: chuẩn bị 02 máy cắt thép cầm tay và bố trí người 
sử dụng, 04 xẻng, 04 cào cuốc, 04 con dao dựa và các vật dụng khác phục vụ 
giải tỏa.

7. Kinh phí dự kiến thực hiện (gồm 3 đợt, dự kiến khoảng từ ngày 20-
28/4/2023, từ ngày 23-31/8/2023 và từ ngày 21-29/12/2023).

TT Nội dung
Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng

Đơn giá 
(vnđ)

Thành tiền 
(vnđ)

1 Thuê máy xúc bánh lốp ngày 21 3.200.000 67.200.000
2 Thuê ô tô tải loại 3,5 tấn ngày 21 2.500.000 52.500.000

3
Dầu Diesel cho xe tải thùng, xe 
chuyên dụng của lực lượng 
Công an huyện

ngày 21 300.000 6.300.000

4 Hỗ trợ lực lượng Công an 
huyện 18.000.000

5

Tiền hỗ trợ cho công nhân Hạt 
đường bộ tỉnh, hạt đường bộ 
huyện tham gia giải toả: 
100.000đ/người/ngày x 20 
người x 21 ngày

ngày  21 2.000.000 42.000.000

6
Tiền hỗ trợ con người cho các 
xã, thị trấn tham gia giải toả: 3 
triệu/xã, thị trấn (11 xã, thị trấn)

11 3.000.000 33.000.000

7 Hỗ trợ Hạt đường bộ huyện giải 
toả đường tỉnh, đường huyện 5.000.000

8 Văn phòng phẩm, phô tô tài 
liệu, nước uống, chi khác 15.000.000

Tổng 239.000.000
8. Tổ chức thực hiện.
Căn cứ các nội dung nêu trên Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn có trách nhiệm chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ triển 
khai thực hiện. Địa điểm tập trung cụ thể như sau:

- Xã Cẩm Chế Tập trung tại cây xăng Nhân Lư;
- Xã Việt Hồng: Tập trung tại Ngã ba Việt Hồng;
- Xã Hồng Lạc: Tập trung tại cổng trụ sở UBND xã;
- Thị trấn Thanh Hà: Tập trung tại cổng Trường cấp 3 Thanh Hà;
- Xã Thanh Hải: Tập trung tại khu vực chợ Nứa;
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- Xã Tân An: Tập trung tại khu vực chợ Nứa;
- Xã Thanh Khê: Tập trung tại khu vực cầu Rặng;
- Xã Thanh Xá: Tập trung tại cây xăng Thanh Xá;
- Xã Thanh Thủy: Tập trung tại chợ Lại;
- Xã Thanh Quang: Tập trung tại cổng trụ sở UBND xã Hợp Đức cũ;
- Xã Thanh Cường: Tập trung tại Trường THPT Hà Đông.
Ban An toàn giao thông huyện xây dựng kế hoạch giải tỏa vi phạm hành 

lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thanh Hà năm 2023 như trên./. 

Nơi nhận:
- Ban ATGT tỉnh; 
- Sở GTVT tỉnh Hải Dương; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Thành viên BATGT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;                   
- Lưu: KTHT. 

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN 

    

                                 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Hoàng Thị Thúy Hà
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