UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1434 /UBND-KTHT

Tuần Giáo, ngày 14 tháng11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường quản lý, bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông và cưỡng chế dỡ bỏ
các công trình vi phạm hành lang
ATĐB trên đoạn tuyến từ Km366+265Km393+207/QL.6 và đoạn Km0+00Km13+700QL.279 thuộc huyện Tuần
Giáo, tỉnh Điện Biên.

Kính gửi:

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản
lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được sửa đổi bổ sung một số
Điều tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt
giai đoạn 2014-2020;
Căn cứ Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ
quy định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh
Điện Biên về việc Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản
lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Căn cứ Văn bản số 504/CCQLĐBI.2, ngày 12/10/2020 của Chi cục quản
lý đường bộ I.2 về việc đề nghị cưỡng chế dỡ bỏ, các công trình vi phạm hành
lang ATĐB trên đoạn tuyến từ Km366+265-Km393+207/QL.6 và đoạn
Km0+00-Km13+700QL.279 thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
UBND huyện Tuần Giáo yêu cầu UBND các xã, thị trấn căn cứ chức
năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tăng cường công tác quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang
an toàn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp
thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông
đường bộ, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các công trình xây dựng trái phép
trên đất hành lang an toàn giao thông đường bộ.
2. Đối với UBND các xã: Quài Tở, Chiềng Sinh, Chiềng Đông và UBND
thị trấn Tuần Giáo: Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân vi
phạm hành lang an toàn đường bộ trên đoạn tuyến từ Km366+265Km393+207/QL.6 và đoạn Km0+00-Km13+700 QL.279 thuộc huyện Tuần
Giáo, tỉnh Điện Biên (Có danh sách kèm theo) chấp hành các quy định của pháp
luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tự giác tháo dỡ công trình vi
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phạm, khôi phục nguyên trạng để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Đối với
các tổ chức, cá nhân không chấp hành, yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp
với các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý vi phạm hành chính, vi phạm hành lang
an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Báo
cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước
ngày 25/11/2020.
Nhận được Văn bản này, yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.
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