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UBND HUYỆN TỨ KỲ
 BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

 
Số:             /TB-BATGT

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

Tứ Kỳ, ngày       tháng       năm 2022

THÔNG BÁO
Lịch giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông

 đường huyện 191B, 191C và 191D

Thực hiện kế hoạch số 134/KH-BATGT ngày 27/6/2022 của Ban an 
toàn giao thông huyện về việc giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an 
toàn giao thông đường bộ trên tuyến đường huyện, Ban ATGT huyện Tứ Kỳ 
thông báo lịch giải tỏa của liên ngành cụ thể như sau: 

I. Thời gian: 

TT Địa bàn xã Thời gian Ghi chú

I Đường 191B
1 Quang Phục Ngày 18/10/2022 01 ngày
2 Tân Kỳ Ngày 19/10/2022 01 ngày
3 Đại Hợp Ngày 20/10/2022 01 ngày
4 Quảng Nghiệp Ngày 21/10/2022 01 ngày
II Đường 191C
1 Tái Sơn Ngày 24÷25/10/2022 02 ngày
2 Ngọc Kỳ Ngày 26/10/2022 01 ngày

III Đường 191D
1 Thị trấn Tứ Kỳ Ngày 27/10/2022 01 ngày
2 Chí Minh Ngày 28/10/2022 01 ngày

IV Đường 191E
1 Bình Lãng Ngày 31/10/2022 01 ngày

II. Địa điểm: Các thành phần tham gia tập trung tại trụ sở UBND xã thống 
nhất nội dung làm việc sau đó ra làm việc tại hiện trường (sáng từ 7h30ph; chiều 
từ 13h30ph).

III. Về lực lượng, phương tiện, dụng cụ, trách nhiệm của các cơ quan 
liên quan: 

1. Ở xã:
- Lực lượng gồm: 01 lãnh đạo UBND xã; Cán bộ địa chính xây dựng; Cán 

bộ giao thông; Các trưởng thôn liên quan, 03 Công an viên và 05 người trực tiếp 
làm công tác giải toả.
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- Phương tiện, dụng cụ: Dao, búa, cuốc, xẻng, thang tay, dây buộc.
2. Ở huyện:
- Lực lượng gồm: Gồm ban ATGT huyện - 01 lãnh đạo; Công an huyện - 

02 cán bộ, chiến sĩ; Phòng KT&HT - 01 lãnh đạo và 02 nhân viên; Hạt bảo 
dưỡng đường bộ huyện - 01 lãnh đạo và 10 công nhân.

- Phương tiện giải toả: 
+ Ban an toàn giao thông huyện thuê: máy xúc, xe ô tô tải và một số 

phương tiện, vật dụng khác để phục vụ công tác giải tỏa.
+ Hạt bảo dưỡng đường bộ huyện: Chuẩn bị các phương tiện và dụng cụ 

cầm tay như dao dựa, búa, xẻng, cưa,... 02 máy cắt sắt cầm tay.
- Giao lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với lãnh đạo 

Hạt bảo dưỡng đường bộ chỉ huy việc giải toả tại hiện trường.
* Trường hợp thời gian làm việc thay đổi so với kế hoạch trên thì lãnh đạo 

phòng KT&HT sẽ thông báo bằng điện thoại cho các cơ quan liên quan.
Nhận được Thông báo yêu cầu các cơ quan, phòng, ban có liên quan, 

UBND các xã nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (để b/c);  
- Ban ATGT huyện;
- UBND các xã: Quang Phục, Tân Kỳ,
 Đại Hợp, Quảng Nghiệp; Tái Sơn, 
 Chí Minh, Ngọc Kỳ, thị trấn, Bình Lãng;
- Công an huyện;
- Hạt bảo dưỡng đường bộ huyện;
- Phòng KT&HT; 
- Đài phát thanh huyện (để tuyên truyền);  
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

 

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ&HT
  Nguyễn Thành Chung

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bột
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