
UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIAO  THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1730 /SGTVT-KCHT&ATGT
V/v tăng cường công tác quản lý 
hành lang an toàn giao thông đường 
bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông.

                Lạng Sơn, ngày 07  tháng 7 năm 2020

Kính gửi:
- UBND các huyện và thành phố;
- Thanh tra Giao thông vận tải;
- Ban QLXD&BTHT giao thông;
- Công ty CPQL&XDGT Lạng Sơn;
- Công ty TNHH XDTM Dương Khánh Phát;
- Công ty CPĐTXDHT kinh tế Trần Mai.
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;

Thực hiện Văn bản số 734/UBND-KT ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về 
việc tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông. Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện và 
thành phố; đơn vị quản lý đường bộ, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ; đơn vị 
được giao quản lý khai thác đường bộ thực hiện tăng cường công tác quản lý hành 
lang an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể như 
sau: 

I. UBND các huyện, thành phố:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phạm vi đất dành 

cho đường bộ, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. 
Đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp 
hành các quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục 
nguyên trạng để đảm bảo an toàn giao thông.

2. Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo 
quy định của pháp luật; xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép 
đất hành lang an toàn đường bộ.

3. Giải tỏa các công trình xây dựng trái phép vi phạm các quy định quản lý, 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

4. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương UBND cấp huyện chủ 
trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng và ban hành kế hoạch cưỡng chế 
để giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn; kịp thời ngăn 
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chặn và xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an 
toàn đường bộ.

5. Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông vận tải xử lý 
theo thẩm quyền các hành vi vi phạm công trình đường bộ, các hành vi lấn, chiếm, 
sử dụng trái phép đất dành cho đường bộ.

6. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

7. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:
a) Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân các quy định về phạm vi đất 

dành cho đường bộ, quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kế hoạch 
giải tỏa phần đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, đến từng thôn xóm, 
gia đình; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình, 
vật kiến trúc, biển hiệu, cây cối vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Tổ chức ký 
cam kết không vi phạm phần đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ đến 
từng hộ gia đình sống hai bên đường.

b) Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, tuần kiểm viên, Thanh tra giao 
thông vận tải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và lập biên bản, ra quyết 
định xử phạt các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ và 
hành lang an toàn đường bộ theo thẩm quyền. Báo cáo UBND cấp huyện các vụ 
việc vi phạm có tính chất phức tạp, vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 
xã.

c) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp lấn chiếm, sử 
dụng đất trái phép thuộc hành lang an toàn đường bộ; phối hợp với đơn vị quản lý 
đường bộ và các lực lượng liên quan trong việc bảo vệ, giữ gìn các cột mốc lộ giới, 
mốc giải phóng mặt bằng của công trình đường bộ.

d) Huy động, bố trí lực lượng tham gia cưỡng chế, giải tỏa vi phạm về bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý theo các quyết định 
của cấp có thẩm quyền.

e) Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo 
quy định của pháp luật; chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường 
hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất của đường bộ, hành lang an toàn đường 
bộ; trường hợp để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất hành 
lang an toàn đường bộ tại địa phương thì Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật.

f) Rà soát, tổng hợp việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong hành 
lang an toàn đường bộ để kiến nghị UBND cấp huyện có biện pháp giải quyết đối 
với từng trường hợp cụ thể.
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II. Các đơn vị quản lý đường bộ, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ; 

đơn vị được giao quản lý khai thác đường bộ:
1. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân 

dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ trên các tuyến đường quản lý.

2. Thực hiện nghiêm túc công tác tuần đường theo đúng quy định tại Thông 
tư số 47/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải đảm bảo các hành vi vi phạm 
về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải được phát hiện ngay từ ban 
đầu. Khi phát hiện hành vi vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
, nhân viên tuần đường phải yêu cầu đình chỉ hành vi vi phạm và thông báo ngay 
cho UBND cấp xã hoặc Thanh tra giao thông vận tải để phối hợp và xử lý theo 
thẩm quyền. 

3. Chấp hành chỉ đạo và định kỳ báo cáo cơ quan quản lý đường bộ đối với 
các vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thông qua công tác tuần đường. 

4. Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và lực lượng liên quan 
trong việc thực hiện nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản, xử phạt hành 
chính, cưỡng chế, giải tỏa vi phạm; bố trí phương tiện, lực lượng tham gia quá 
trình cưỡng chế khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

5. Chỉ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các lực lương liên quan trong việc 
bảo vệ, giữ gìn các cột mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng của công trình đường 
bộ.

6. Thực hiện đầy đủ, đúng các quy định trong hợp đồng đã ký kết và các quy 
định khác có liên quan về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

III. Thanh tra giao thông vận tải:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 

04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội 
địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện 
các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP 
ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và 
chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an 
toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 123/KH-UBND 
ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/7/2016 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 734/UBND-KT ngày 02/7/2020 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông 
đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
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2. Tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông, công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ đến tổ chức 
và nhân dân trên địa bàn thành phố. 

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết giải tỏa, 
tháo dỡ các lều, quán, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, pa nô, áp phích, băng rôn 
khẩu hiệu treo không đúng quy định; giải tỏa các điểm bán hàng, họp chợ lấn chiếm 
lòng đường, vỉa hè…

4. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, các đơn 
vị quản lý đường bộ xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm công trình đường 
bộ, các hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất dành cho đường bộ.

Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện và thành phố; đơn vị quản 
lý đường bộ, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ; đơn vị được giao quản lý khai 
thác đường bộ nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở 
GTVT trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLKCHT&ATGT.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

                          (Đã ký)

Nguyễn Ngọc Huy


