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THÔNG BÁO 

Thời gian giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ  

trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã  

nhân dịp Tết Nguyên Đán Qúy Mão năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BATGT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ban 

an toàn giao thông huyện Thanh Miện về việc Bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. 

Ban an toàn giao thông xã thông báo thời gian thực hiện giải tỏa vi phạm 

hành lang an toàn giao thông đường bộ nhân dịp Tết Nguyên Đán Qúy Mão năm 

2023 như sau: 

1. Mục đích: 

- Tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT, bảo đảm giao thông thông 

suốt, an toàn, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông; phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân 

dân và công tác vận chuyển hàng hóa gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

2. Vị trí, thời gian và đối tượng giải tỏa: 

2.1.Vị trí: Tại tuyến đường tỉnh 393; đường huyện 192c; Các khu vực trọng 

điểm như: Chợ Từ Ô, Khu dân cư mới thôn Ngọc Lập, Cổng trường, Trạm y tế xã  

2.2.Thời gian giải tỏa: Từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 21/01/2023 tức 

từ ngày 25/01/2022 đến hết ngày 30/12/2022 năm Nhâm Dần. 

- Vào hồi 07 giờ 00 phút từ ngày 17/01/2023 các lực lượng tham gia tập 

trung tại UBND xã, sau đó đi hiện trường giải tỏa. 

2.3.Đối tượng giải tỏa: 

Đối tượng giải tỏa là lều, quán bán hàng, các điểm rửa xe, điểm kinh 

doanh vật liệu, điểm buôn bán, họp chợ, công trình xây dựng trái phép, mái che, 

mái vẩy, con nêm, chướng ngại vật treo qua đường và các vi phạm khác trong 

phạm vi 5,0m tính từ mép nhựa ra mỗi bên; dọn dẹp, phát quang, cắt tỉa cây xanh 

tại các vị trí qua khu dân cư, đoạn đường cong và các điểm giao cắt đường bộ 

đảm bảo tầm nhìn thông thoáng cho người tham gia giao thông. 

3. Lực lượng tham gia giải tỏa: 

- Đồng chí Đỗ Văn Lợi, Cán bộ Văn hóa - Trưởng đài truyền thanh xã: 

Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã; 

          - Đồng chí Vũ Văn Tân - Công chức Địa chính - NN - XD - MT (Phụ trách 

giao thông thủy lợi): phối hợp với các đồng chí Trưởng, Phó thôn, trực tiếp hướng 
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dẫn lực lượng tổ chức thực hiện; 

          - Công an xã 07 người: Do đồng chí Lê Bảo Chung - Phó Trưởng công an 

xã trực tiếp chỉ đạo, phân công, điều động lực lượng. 

4. Phương tiện giải tỏa: 

Lực lượng tháo dỡ vi phạm chuẩn bị các dụng cụ phù hợp với nội dung giải 

tỏa như: Kìm, cuốc, xẻng, xà beng, thang tre, dao, búa… 

Trên đây là Thông báo thời gian giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông 

đường bộ trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã và  tại các khu 

vực trọng điểm như: Chợ Từ Ô, Khu dân cư mới thôn Ngọc Lập, Cổng trường, Trạm 

y tế xã trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, lực lượng tham gia giải tỏa nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban ATGT xã; 

- Thành viên BCĐ ATGT xã; 

- Công chức ĐC-NN-XD-MT xã; 

- Công an xã, 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Đoàn Xuân Thảo 
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