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V/v giao giải quyết vi phạm hành 
lang an toàn đường bộ (Đường mòn 

HCM đoạn qua xã Phúc Trạch) 

Hương Khê, ngày 28 tháng 6 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân xã Phúc Trạch. 

UBND huyện nhận được văn bản số 238/CCQLĐB.3 ngày 23/6/2021 của Chi 

cục quản lý đường bộ II.3 về việc chuyển, bàn giao vụ việc vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ, liên quan đến hộ gia đình ông Phạm Đại Dũng tự ý 

san lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường Hồ Chí Minh. 

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với 

Hạt quản lý đường bộ Hương Khê - CTCP 496, UBND xã Phúc Trạch làm rõ vi 

phạm của ông Phạm Đại Dũng. 

- Qúa trình kiểm tra thực tế tại hiện trường: Thửa đất số 1B, tờ bản đồ số 42 

thuộc thôn 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh được cấp ngày 

20/01/2020 đã được phân rõ ranh giới phạm vi hành lang an toàn đường bộ là 30 m 

(Tính từ mép ngoài rãnh đường mòn HCM đến thửa đất gia đình ông Phạm Đại 

Dũng). Tuy đã được phân rõ ranh giới nhưng hộ Gia đình đã tự ý thuê thiết bị, máy 

móc để san lấp mặt bằng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ khi chưa được 

cấp có thẩm quyền cho phép (phạm vi san lấp dài 30 m, rộng 8m), làm vùi lấp cống 

thoát nước do Hạt quản lý đường bộ Hương Khê - CTCP 496 quản lý, dẫn đến lượng 

nước tại khu vực đó không thể thoát, ứ đọng, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến kết cấu 

đường bộ. 

- Nhằm giải quyết vụ việc trên UBND huyện yêu cầu UBND xã Phúc Trạch 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Chủ trì, tổ chức làm việc với gia đình ông Phạm Đại Dũng yêu cầu ông hoàn 

trả lại cống thoát nước do Hạt quản lý đường bộ Hương Khê - CTCP 496 quản lý. 

Trong quá trình hoàn trả, yêu cầu UBND xã phối hợp với đơn vị Hạt quản lý đường 

bộ Hương Khê - CTCP 496, Đơn vị quản lý cáp quang nhằm đảm bảo đúng với các 

tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cho đường dẫn cáp quang tránh thiệt hại về kinh tế của 

các đơn vị, lập biên bản xác nhận kết quả giữa các bên tham gia. 

2. Tổ chức làm việc với ông Phạm Đại Dũng xây dựng phương án, nhằm hoàn 

trả lại rãnh thoát nước hở của cống đảm bảo thoát nước tại khu vực cống, đường mòn 

Hồ Chí Minh, cũng như vị trí khu đất đã được cấp của ông Phạm Đại Dũng. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường 

bộ để cán bộ đảng viên và Nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ và đường sắt). Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý 
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tổ chức cá nhân xây dựng trái phép, đặt biển quảng cáo, panô áp phích, mái che, mái 

vẩy, lều quán, quầy bán hàng hoá trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ.  

4. Tổng hợp kết quả, báo cáo bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua phòng 

Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 03/7/2021. Bản mềm gửi qua địa chỉ mail: 

hoangsangktht@gmail.com). 

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh VP, PCVP UBND huyện; 
- Phòng KTHT, Công An huyện;                                                
- Lưu: VT/KTHT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                              
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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