
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ, vi phạm đất đai, 

vi phạm công trình thủy lợi  trên địa bàn xã Tân Phong 
năm 2021 và các năm tiếp theo 

Căn cứ Quyết định số: 188/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2022 của 
UBND xã Tân Phong về việc thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền, xử lý vi phạm 
hành lang ATGT đường bộ, vi phạm đất đai, vi phạm công trình thủy lợi  trên 
địa bàn xã Tân Phong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang 
ngày 24 tháng 5 năm 2022 về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, giao thông 
thủy lợi năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước và lập lại kỷ cương pháp luật 
trong việc quản lý đất đai bảo vệ các công trình thủy lợi, hành lang an toàn 
đường bộ; Căn cứ tình hình thực tế, UBND xã Tân Phong xây dựng Kế hoạch 
xử lý, giải tỏa vi phạm  trong lĩnh vực đất đai, công trình giao thông, thủy lợi 
trên trên địa bàn xã Tân Phong, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
-Tăng cường công tác chỉ đạo việc quản lý đất đai, giao thông, thủy lợi 

trên địa bàn các các thôn, nghiêm cấm việc lấn chiếm đất đai, lấn chiếm các hệ 
thống giao thông, thủy lợi, các công trình phúc lợi tập thể…;

- Chấn chỉnh và lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến 
đường Bắc Nam, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn và các tuyến 
đường trên địa bàn xã, xóa bỏ tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường làm 
nơi tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh buôn bán hành hóa, đảm bảo vệ sinh 
môi trường và ATGT trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã quản lý. 

- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của nhân dân trên địa bàn về 
công tác quản lý đất đai, giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường, nhận thức và ý 
thức tự giác chấp hành pháp luật của những người dân, góp phần vào việc thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây 
dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh.

- Nâng cao trách nhiệm của các thôn và các ban, ngành, đoàn thể, ý thức 
trách nhiệm của những người thực thi công vụ và toàn thể nhân dân trong công 
tác quản lý, xử lý các hành vi vi phạm Luật đất đai, Luật Thủy lợi, Luật giao 
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thông bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, ý thức chấp hành pháp luật của người 
dân trong xã. 

2- Yêu cầu:
- Các cấp, các ngành, các đoàn thể tiến hành đồng bộ, triệt để các giải 

pháp nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, hệ thống các 
công trình thủy lợi và quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai của nhân dân đúng 
mục đích trên địa bàn xã. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giải thích để 
các hộ dân cư nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện nếp 
sống văn minh nông thôn, giải quyết triệt để tình trạng vi phạm xây dựng nhà ở 
và các công trình khác trên đất Nông nghiệp xây dựng vượt quá diện tích được 
quy định tại quyết định số: 1654/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 
của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về quản lý và xây dựng nhà trông 
coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương, lấn chiếm hành lang, lề 
đường làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh buôn bán hàng hóa .. gây 
mất mỹ quan và trật tự an toàn giao thông, vi phạm lấn chiếm làm ảnh hưởng 
đến các công trình thủy lợi. Đẩy mạnh công tác giữ gìn kỷ cương và chấp hành 
các quy định của pháp luật,

- Kiên quyết giải tỏa các trường hợp vi phạm về đất đai, giao thông, thủy 
lợi, đưa công tác quản lý đất đai, giao thông ,thủy lợi ngày càng ổn định và đi 
vào nề nếp.

- Việc giải tỏa vi phạm phải tiến hành đồng bộ, đảm bảo có sự chỉ đạo 
thống nhất từ xã đến các thôn và khu dân cư. Yêu cầu giải tỏa đến đâu phải quản 
lý chặt đến đó, không để tái lấn chiếm các khu vực đã được giải tỏa.

- Phối hợp nhịp nhàng với cơ quan cấp trên, các tổ chức chính trị - xã hội, 
thực hiện có hiệu quả công tác xử lý vi phạm đất đai, giao thông ,thủy lợi trên 
địa bàn; phổ biến quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn trách 
nhiệm cá nhân và người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực 
bộ phận được giao nhiệm vụ.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện cần tuân thủ các quy định của pháp 
luật hiện hành.

II. Nội dung, giải pháp thực hiện:
          1.Nội dung;
          -  Xử lý các trường hợp vi phạm về pháp luật đất đai, lấn chiếm đất đai, tự 
ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở, nhà trông coi vượt quá quy 
định cho phép .

- Giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông trên tuyến 
đường Bắc Nam; đường tỉnh lộ 396C; đường huyện; trục đường của xã và các 
tuyến đường trong thôn, xóm.

- Giải tỏa các trường hợp lấn chiếm công trình thủy lợi trên địa bàn xã 
được giao quản lý.



2. Đối tượng xử lý, giải tỏa;
- Các trường hợp vi phạm đất đai xây dựng nhà ở, nhà trông coi năm 2021 

và 4 tháng đấu năm 2022 có tên trong danh sách của UBND huyện mà chưa 
được xử lý.

Các trường hợp vi phạm các công trình thủy lợi năm 2021 và 4 tháng đấu 
năm 2022 có tên trong danh sách của UBND huyện mà chưa được xử lý.

Các trường hợp vi phạm các công trình hành lang an toàn giao thông 
đường bộ năm 2021 và 4 tháng đấu năm 2022 có tên trong danh sách của UBND 
huyện mà chưa được xử lý.

 - Đối với các công trình đã được xây dựng trên diện tích đất hợp pháp, 
thống kê và ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, không sửa chữa, cơi nới; tuyên 
truyền, vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ, giải tỏa.

3. Phạm vi xử lý, giải tỏa
- Đối với  hành lang giao thông gồm tuyến đường Bắc Nam; đường tỉnh lộ 

396c, đường huyện quản lý và các tuyến đường trên địa bàn xã; 
- Đối với đất đai, gồm các hộ vi phạm năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 

và thời gian tiếp theo;
- Đối với vi phạm công trình thủy lợi gồm phạm vi công trình thủy lợi 

Bắc Hưng Hải và công trình do XNKTCTTL huyện Ninh Giang quản lý;
4. Giải pháp thực hiện.
4.1. Giải pháp tuyên truyền.
- Ban chỉ đạo xã chỉ đạo Công chức Văn hóa - thông tin phối hợp với đài 

truyền thanh xã tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát thanh để nhân dân biết 
và ý thức việc chấp hành pháp luật về đất đai, giao thông, thủy lợi, nhất là việc 
các hộ dân tự ý xây dựng nhà ở trên đất chuyển đổi, lấn chiếm các công trình 
thủy lợi và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, không lấn chiếm lòng 
đường,.

- Tuyên truyền để các hộ vi phạm đã được lập biên bản và nhắc nhở tự 
giác tháo dỡ.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các ban, ngành, đoàn thể có trách 
nhiệm tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm.

4.2. Công tác lập biên bản vi phạm hành chính, cam kết tự giải tỏa.
- Giao cho Công chức  Tư pháp -  Hộ tịch, Công chức Địa chính - XD; 

GTTL phối hợp  với các ông Trưởng thôn có trách nhiệm tiến hành lập biên bản 
vi phạm hành chính các hộ vi phạm trong các lĩnh vực Đất đai, Giao thông, 
Thủy lợi, tham mưu cho  lãnh đạo UBND xã  ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính theo thẩm quyền, có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm 
pháp luật đất đai, giao thông , thủy lợi trên địa bàn xã Tân Phong. 



- Công an xã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác theo 
dõi, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm  đất đai xây dựng nhà ở nhà trông 
coi trên đất chuyển đổi, vi phạm lấn chiếm dòng chảy hệ thống thủy lợi, hành 
lang giao thông lấn chiếm lòng lề đường đường.

4.3. Thời gian thực hiện
Công tác tuyên truyền vận động tháo dỡ, lập biên bản xử lý vi phạm hành 

chính, các vi phạm  trong lĩnh vực đất đai, hệ thống thủy lợi, hành lang ATGT 
đường Bắc Nam tiến hành  từ ngày 03/6/2022 - 15/6/2022.

Tổ chức xử lý thường xuyên khi xảy ra vi phạm trong năm 2022
5. Lực lượng và phương tiện thực hiện xử lý, giải tỏa:
5.1. Lực lượng ban chỉ huy, tuyên truyền xử lý,  giải tỏa:
Được quy định trong  Quyết định số: 190./QĐ-UBND  ngày 01 tháng 6 

năm 2022 của  UBND xã Tân Phong về thành lập tổ tuyên truyền xử lý vi phạm 
hành lang ATGT đường bộ, vi phạm đất đai, vi phạm công trình thủy lợi  trên 
địa bàn xã Tân Phong năm 2021 và các năm tiếp theo; Được quy định trong  
Quyết định số:189/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2022 của  UBND xã Tân 
Phong về thành lập tổ công tác xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ, vi 
phạm đất đai, vi phạm công trình thủy lợi  trên địa bàn xã Tân Phong năm 2021 
và các năm tiếp theo;

- Yêu cầu Trưởng Công an xã, Công chức Tư pháp kết hợp với Công an huyện, 
Phòng tư pháp huyện hướng dẫn trình tự lập phương án cưỡng chế, giải tỏa khi cần 
thiết.

5.2. Phương tiện thực hiện cưỡng chế, giải tỏa:
Phương tiện thực hiện cưỡng chế, giải tỏa gồm có: Thuê các loại phương 

tiện máy xúc, máy ủi và các loại máy móc khác phục vụ công tác cưỡng chế, 
giải tỏa khi thực hiện nhiệm vụ.

III. Kinh phí thực hiện:
Giao cho bộ phận Tài chính - Kế toán chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ cho 

lực lượng tham gia cưỡng chế, giải tỏa vi phạm về đất đai, thủy lợi, giao thông, 
nguồn kinh phí lấy từ nguồn ngân sách xã năm 2022.

IV. Công tác báo cáo, quản lý sau giải tỏa:
 - Giao cho công chức Địa chính XD, Công chức GT-TL tổng hợp kết quả 

triển khai thực hiện kế hoạch xử lý vi phạm đất đai, giao thông, thủy lợi , báo 
cáo cơ quan thường trực; Phòng Tài Nguyên & Môi trường, Phòng Nông 
Nghiệp PTNT, Phòng Kinh Tế Hạ tầng huyện. Các cơ quan liên quan như Công 
ty TNHHMTV Bắc Hưng Hải, XNKTCTTL huyện Ninh Giang, Sớ GTVT, đơn 
vị quản lý đường bộ thường xuyên phối kết hợp với UBND xã để xử lý kịp thời 
các trường hợp vi phạm. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, xử lý vi phạm hành lang ATGT 
đường bộ, vi phạm đất đai, vi phạm công trình thủy lợi  trên địa bàn xã Tân 



Phong năm 2021 và các năm tiếp theo, yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các 
ban ngành đoàn thể, các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; (để b/c)
- Phòng TN &MT
- Phòng NN &PTNT
- TT Đảng ủy; 
- Các ban, ngành, đoàn thể trong xã;
- Lưu: VT; ĐC; GT-TL xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

       Bùi Văn Thưởng
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