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KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý hành lang  

an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2023 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1147-QĐ/TU, ngày 13/01/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Quyết định số 

2736-QĐ/HU, ngày 19/01/2022 của Huyện ủy Lộc Bình về việc phê duyệt các 

nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2023 của các chi, 

đảng bộ trực thuộc huyện. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch 

tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý hành lang an toàn giao thông 

đường bộ năm 2023 trên địa bàn huyện Lộc Bình, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; quản lý hành lang an toàn giao 

thông; quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc; phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật 

đô thị gồm cấp, thoát nước vệ sinh môi trường đô thị, cây xanh, chiếu sáng, rác 

thải, bến, bãi đỗ xe đô thị, chợ thị trấn.  

Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác cho nhân dân trong bảo vệ hành lang 

an toàn giao thông đường bộ, giữ gìn trật tự đô thị. Nâng cao năng lực và trách 

nhiệm cho các cán bộ, công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai, 

đặc biệt là công chức địa chính - xây dựng xã, thị trấn về công tác xử lý vi phạm 

trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông đường bộ. 

2. Yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường trách 

nhiệm trong công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, quản lý quy hoạch, hành lang 

an toàn giao thông.  

Việc triển khai kế hoạch phải gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch 

công tác của huyện, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan như quản lý đất đai, quy 

hoạch, xây dựng, môi trường… 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Rà soát tổng thể công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị. 

Nghiêm túc thực hiện các quy định về quy hoạch xây dựng, đất đai, cấp giấy phép 

xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị, xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây 

dựng trên địa bàn thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, 

UBND thị trấn Na Dương, UBND thị trấn Lộc Bình. 
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Thời gian: Thực hiện thường xuyên. 

2. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời, dứt điểm các 

công trình xây dựng không phép, sai phép, không phù hợp với quy hoạch được 

duyệt, chủ đầu tư không chấp hành các quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền; 

tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử lý vi phạm 

hành chính của người có thẩm quyền; tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế phá 

dỡ các công trình, bộ phận công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.  

2.1. UBND thị trấn Na Dương và thị trấn Lộc Bình chủ trì thực hiện các nội 

dung sau:  

- Rà soát, lập hồ sơ, thủ tục hoàn thiện việc xử phạt, xử lý tất cả các công 

trình tại phụ lục 3, phụ lục 4 của Kết luận số 04/KL-SXD ngày 14/10/2021 của 

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.  

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 25/6/2023. 

- UBND thị trấn Na Dương và thị trấn Lộc Bình chủ trì thực hiện việc 

thường xuyên kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử 

lý các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các công trình vi phạm mới phát sinh 

trên địa bàn. 

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2023. 

+ Tham mưu xử lý kịp thời, dứt điểm các công trình xây dựng không phép, 

sai phép, không phù hợp với quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư không chấp hành 

các quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền; tham mưu ban hành quyết định 

cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá 

nhân không chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính của người có thẩm 

quyền; tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế phá dỡ các công trình, bộ phận 

công trình vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2023. 

2.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Phối hợp cùng UBND thị trấn Lộc Bình, UBND thị trấn Na Dương tiến 

hành rà soát cụ thể từng trường hợp tại phụ lục 3, phụ lục 4 của Kết luận số 04/KL-

SXD ngày 14/10/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, kiểm tra tại thời 

điểm hiện nay có phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; tham 

mưu UBND huyện báo cáo, kiến nghị xử lý đối với từng trường hợp cụ thể. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 28/6/2023. 

- Xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra đối với UBND các xã, thị trấn 

trong việc thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng, đất đai, trật tự xây dựng, xử lý 

vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn. 

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2023. 

3. Tăng cường công tác xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh 

doanh, bày bán hàng hóa, dựng rạp làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. 

Tổ chức sắp xếp lại các khu vực bày bán hàng trong đường nội thị thị trấn Lộc Bình, 
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mở rộng chợ thị trấn Lộc Bình để đáp ứng phần nào nhu cầu về chỗ bán hàng đối 

với bà con nông dân vào ngày chợ phiên. Tăng cường kiểm tra, xử lý, chấm dứt tình 

trạng xe khách, xe tải đậu đỗ trái phép tại các khu vực ngã ba, ngã tư gây mất trật tự 

giao thông, mỹ quan đô thị; nâng cao hiệu suất sử dụng bãi xe tại khu F1, chấm dứt 

tình trạng đỗ xe lấn chiếm vỉa hè tại khu vực thị trấn Lộc Bình, đặc biệt là khu vực 

ngã ba đường đi Chi Ma, đường lên Cầu thị trấn Lộc Bình. 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm phát triển Quỹ đất chủ trì xây dựng kế hoạch 

triển khai, phối hợp với UBND thị trấn Na Dương, UBND thị trấn Lộc Bình và 

các phòng, ban liên quan thực hiện.  

Thời gian: Trong năm 2023 theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. 

4. Kiên quyết xử lý các công trình lấn chiếm hành lang giao thông, nhất là 

tại các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn.  

Đơn vị thực hiện:  

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn chủ trì triển khai thực hiện việc lập 

biên bản sự việc, biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính hoặc tham mưu xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác duy tu, bảo 

dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường đô thị tăng cường công tác 

tuần đường, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, lập biên bản sự việc, thông 

báo đến UBND các xã, thị trấn có trường hợp vi phạm trên địa bàn để thực hiện 

lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo quy định.  

Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm 2023. 

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về công 

tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, xử lý vi phạm hành chính để các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tư 

pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện, UBND các xã, thị trấn.  

Thời gian: Thực hiện thường xuyên. 

6. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép xây dựng kịp thời, 

trả kết quả đúng thời hạn; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm 

tra đột xuất và định kỳ, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ chức 

năng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

Thời gian: Thực hiện thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Thường xuyên theo dõi, đánh giá cụ thể tình hình thực hiện Kế hoạch, tham 

mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ. Kịp thời đề 
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xuất, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh để có biện pháp chỉ đạo 

thực hiện có hiệu quả kế hoạch này. 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm đối với các trường 

hợp vi phạm theo quy định, tập trung vào việc xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè, 

lòng đường làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng; tổ chức thi công xây 

dựng không có giấy phép xây dựng, sai giấy phép xây dựng đã được cấp, không 

phù hợp quy hoạch... 

Tham mưu, đề xuất phương án và thực hiện các biện pháp tăng cường hiệu 

quả sử dụng đất công như Bãi đỗ xe F1, Khu C chợ thị trấn Lộc Bình, khu đất chợ 

ngoài trời gần UBND thị trấn Lộc Bình… 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho UBND huyện cân đối 

nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trên theo quy định. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện; Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức; phối hợp với phòng 

Kinh tế và Hạ tầng xây dựng chương trình chuyên đề tuyên truyền về quản lý trật 

tự đô thị, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ. Gắn việc tuyên truyền 

các nội dung này với việc tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh. 

5. Công an huyện 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ 

xe không đúng quy định, vi phạm trật tự giao thông tại hai thị trấn, đặc biệt là khu 

vực ngã ba đường Quốc lộ 4B đi Chi Ma và đường rẽ lên Cầu thị trấn Lộc Bình. 

Chỉ đạo công an xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu 

quả kế hoạch này. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 

 - Phối hợp tuyên truyền, chỉ đạo UBMTTQ và các đoàn thể cấp xã tuyên 

truyền các quy định về quản lý đất đai, xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao 

thông nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác chấp hành của nhân dân. 

 - Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã 

hội và nhất là cộng đồng dân cư đối với công trình xây dựng của các cơ quan, tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân; không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai 

phép, lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông... mà không được phát 

hiện và xử lý.  

 7. UBND các xã, thị trấn  

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương; trong đó tập trung công tác tuyên truyền, 

vận động nhân dân hiểu, nắm rõ và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản 

lý hành lang an toàn đường bộ; chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các 

đơn vị quản lý đường bộ kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm hành lang an 
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toàn giao thông để nhắc nhở, lập biên bản các trường hợp vi phạm, xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

- Chủ động nắm tình hình tại cơ sở, báo cáo, đề xuất với Huyện ủy, UBND 

huyện giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Định kỳ hàng tháng, quý, 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng), thời 

gian gửi báo cáo trước ngày 15 hàng tháng. 

Trên đây là kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý hành 

lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Các phòng: KT&HT; TN&MT; TC-KH; VH&TT; 

- Trung tâm VH, TT&TT huyện;  

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Công an huyện; 

- Hội đồng PBGDPL huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT(TTP). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hùng Cường 
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