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Số:        /BATGT-CA 
V/v tăng cường tuyên truyền, xử lý vi 

phạm về trật tự hành lang ATGT dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Mường Lát, ngày       tháng      năm 2023 

  

                                    Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

 - Trưởng Ban ATGT các xã, thị trấn. 
  

 Thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các hoạt 

động du lịch, lễ hội, các hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa, hoa cây cảnh sẽ 

tăng lên đột biến, dẫn đến nguy cơ phát sinh nhiều hành vi vi phạm như lấn chiếm 

lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn thông để kinh doanh, buôn bán, xảy ra 

tình trạng họp chợ tạm, chợ tự phát tại các khu dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tình 

trạng trộm cắp, cờ bạc trá hình tại các địa bàn Lễ hội...làm ảnh hưởng lớn đến công 

tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), trật tự công cộng (TTCC), trật tự an toàn giao 

thông (TTATGT). Để chủ động làm tốt công tác bảo đảm ANTT, TTCC, TTATGT 

trên địa bàn công cộng, địa bàn, khu vực diễn ra các hoạt động du lịch, lễ hội, xóa 

bỏ tình trạng khách mua hàng để xe dưới lòng đường; lấn chiếm vỉa hè, lòng lề 

đường làm nơi tập kết vật liệu, kinh doanh buôn bán hàng hóa, chậu hoa, cây cảnh; 

đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao ý thức của người dân 

trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, TTCC dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023. Trưởng Ban ATGT huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Trưởng 

Ban ATGT các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

 1. Công an huyện 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành 

các quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ trước, trong và sau tết 

Nguyên đán Quý Mão không lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang 

ATGT để kinh doanh, bày bán các mặt hàng gia dụng, đào, mai, quất, chậu hoa, 

cây cảnh; tổ chức họp chợ tạm, chợ tự phát. 

 - Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự; Công an các xã, 

thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao 

thông đường bộ theo quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-BCA ngày 21/6/2011 

của Bộ Công an quy định lực lượng Công an kiểm tra, xử lý bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ. 

 - Tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao 

thông đặc biệt phương tiện vận tải dừng, đỗ không đúng nơi quy định, để xe máy 

dưới lòng đường, lấn chiếm lòng lề đường đề kinh doanh, buôn bán hàng hóa, chậu 

hoa, cây cảnh, cây hoa đào, cây quất tại trung tâm thị trấn Mường Lát, Ngã ba khu 

phố Tén Tằn thị trấn Mường Lát, Ngã ba trung tâm xã Pù Nhi, Chợ phiên Nhi Sơn. 
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 2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố rộng rãi phạm vi hành 

lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường trên địa bàn huyện. 

 - Phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tổ chức rà soát , bố trí hoàn thiện 

hệ thống biển báo giao thông trên tuyến giao thông phục vụ công tác đảm bảo 

TTATGT. 

 - Tham mưu cho UBND huyện thành lập các tổ công tác liên ngành để thực 

hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông kiên quyết xử lý nghiêm các vi 

phạm của người dân về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tổ chức họp chợ 

tạm, chợ tự phát dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

 - Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, các đơn vị chức năng tăng cường 

phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong thực hiện 

nhiệm vụ xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông. 

 3. Phòng Tài nguyên và môi trường 

  Phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất thuộc hành 

lang an toàn đường bộ; rà soát, thống kê, phân loại và xử lý các tồn tại về quản lý, 

sử dụng đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tổ chức kiểm tra, rà 

soát lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình trong 

phạm vi hành lang ATGT, các trường hợp đã được đền bù giải phóng mặt bằng 

phải hiệu chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 4. Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch 

 Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự hành lang an toàn giao 

thông trên hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện và tuyên truyền lưu động 

trên các tuyến đường trên địa bàn huyện. Tập trung vào các vi phạm như lấn chiếm 

lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn thông để kinh doanh, buôn bán, tình trạng 

họp chợ tạm, chợ tự phát tại các khu dọc các tuyến quốc lộ, tình trạng bày bán các 

mặt hàng gia dụng, cây đào, mai, quất, chậu hoa, cây cảnh... làm ảnh hưởng lớn 

đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), trật tự công cộng (TTCC), trật tự an 

toàn giao thông (TTATGT). 

 5. Trưởng Ban ATGT các xã, thị trấn 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân về quy định của 

pháp luật về hành lang an toàn giao thông, Luật giao thông đường bộ, quy chế 

quản lý đô thị và thực hiện nếp sống văn minh đô thị để từ đó nâng cao ý thức của 

người dân trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, TTCC. 

 - Tăng cường quản lý các địa bàn tập trung buôn bán cây cảnh, cây hoa 

đào, cây quất, đồ gia dụng…họp chợ tạm, chợ tự phát có nguy cơ lấn chiếm 

hành lang an toàn giao thông gây mất an ninh trật tự, trật tự công cộng và trật tự 

an toàn giao thông. 
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 - Thành lập các tổ công tác thực hiện công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm 

trật tự hành lang ATGT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn, tập trung 

tuyến tỉnh lộ 521D từ km00 đến km00+800 thuộc khu 2, thị trấn Mường Lát; khu 

vực ngã ba bản Na Tao, xã Pù Nhi (Km89 quốc lộ 15C), khu vực Chợ tình thuộc 

xã Nhi Sơn, Tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện tốt quy định về hành lang 

ATGT, đặc biệt các hộ buôn bán hàng như: cây hoa đào, cây quất, đồ gia dụng, 

hàng tạp hóa có khách mua hàng để xe dưới lòng đường và phải có nơi để xe cho 

khách; vận động nhân dân tự giác tháo dỡ và giải tỏa các chướng ngại vật lấn 

chiếm như: Tập kết vật liệu xây dựng, biển hiệu, hàng hóa, xây tường, mái che... 

 - Xây dựng Kế hoạch chi tiết và phối hợp Cơ quan chức năng thực hiện giải 

tỏa không để xả ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng hành lang ATGT trái phép. Tăng 

cường công tác quản lý và sử dụng đất theo đúng quy định; xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm về quản lý và bảo vệ hành lanh an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, 

tập trung xử lý các hành vi: họp chợ trên lòng đường, vỉa hè; sử dụng trái phép 

lòng, lề đường để kinh doanh, bày bán chậu hoa, cây cảnh, cây hoa đào, cây quất, 

đồ gia dụng…xây dựng nhà ở, công trình trái phép trong phần đất của đường bộ và 

hành lang an toàn giao thông đường bộ; lấn chiếm, tập kết nguyên vật liệu.  

 Yêu cầu các Cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, BATGT huyện. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Bình 
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