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THÔNG BÁO 
Về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường 37 và 

đường trục phường Tân Dân

Kính gửi: Cán bộ, nhân dân trong toàn phường

Thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông của UBND 
thành phố Chí Linh về việc giải tỏa vi phạm, lấn chiếm đất hành lang an toàn 
giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Chí Linh năm 2022;

 Thực hiện kế hoạch của UBND phường Tân Dân; Ban chỉ đạo an toàn 
giao thông phường Tân Dân đã tiến hành đi kiểm tra trên các tuyến đường 37 và 
đường trục phường. Hiện nay, còn một số hộ dân có trồng cây, chứa các vật liệu 
xây dựng, một số biển quảng cáo không phải biển báo giao thông cũng như các 
loại chất thải khác vẫn để ra ngoài hai bên lề đường, vỉa hè làm ảnh hưởng tới 
việc giao thông đi lại.

Để đảm bảo giao thông trên địa bàn toàn phường được thông suốt và an 
toàn. Ủy ban nhân dân phường Tân Dân  thông báo đến toàn thể cán bộ và nhân 
dân trên địa bàn toàn phường thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các hộ dân sống trên tuyến đường 37 và đường trục phường có 
chứa các vật liệu xây dựng, các loại biển quảng cáo không phải biển báo giao 
thông, gieo trồng các loại rau màu, chậu cây cảnh… đang để lấn chiếm hành 
lang giao thông cần di chuyển toàn bộ vào phía trong lề đường, phát quang cành  
để không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Hiện nay có một số hộ đã đổ các con nêm để làm nối đi nên, xuống vỉa hè 
gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường đô thị. UBND 
phường yêu cầu các hộ gia đình tháo dỡ các con nêm để đảm bảo an toàn giao 
thông cho người tham gia giao thông.

2. Đối với các chủ phương tiện thường  xuyên gia giao thông khi tham gia 
giao thông cần đảm bảo tốc độ đồng thời chú ý quan sát không  phóng nhanh, 
vượt ẩu làm mất an toàn cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông.

3. Đối với các phương tiện là xe tải trong quá trình vận chuyển hàng hóa 
chú ý cần che phủ bạt để tránh rơi vãi vật liệu gây ảnh hưởng giao thông đi lại 
đồng thời làm mất cảnh quan đô thị.



4. Đối với các tuyến đường tự quản giao cho các ngành đoàn thể tuyên 
truyền vận động các hội viên tự giải tỏa.

5. Thời gian Ban an toàn dự kiến thực hiện: 
+ Từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 11 năm 2022 Ban an giao thông phường 

sẽ tiến hành tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường, KDC.
+ Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 các hộ dân tiến hành tự 

tháo dỡ các công trình, các vi phạm của hộ gia đình mình. 
+ Sau ngày  21/11/2022 Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông 

sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp xử lý như xử lý hành chính…. 
UBND phường Tân Dân thông báo đề nghị cán bộ, nhân dân và các 

chủ phương tiện tham gia giao thông trong toàn phường thực hiện tốt một 
số nội dung trên. 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
PHÓ CHỦ TỊCH

Mạc Tiến Tùng
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