
ñy ban nh©n d©n
XÃ NAM CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /KH-BCĐ Nam Chính, ngày       tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
Giải tỏa hành lang đường liên thôn Bịch Tây – Hoàng Xá 

Hạng mục :( Nâng cấp mở rộng đường GTNT Bịch Tây Hoàng Xá -   đoạn từ 
Cầu Thanh Niên đến đầu đường 390 x· Nam ChÝnh )

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 
2025 về việc đầu tư xây dựng các công trình giai đoạn 2020-2025; 

Căn cứ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025 và các công trình cấp 
thiết thi công xây dựng năm 2022 đã được huyện phê duyệt chủ trương đầu tư;

Thực hiện Quyết ®Þnh sè: 12/Q§- UBND, ngày 21 tháng 02 năm 2022 cña 
UBND x· về việc thành lập Ban chỉ đạo vận động giải tỏa hành lang đường giao 
thông liên Bịch Tây đi Hoàng xá; Ban Chỉ đạocủa xã xây dựng kế hoạch tổ chức 
thực hiện, nội dungcụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu:
Mục đích: Nh»m hoàn thành mục tiêu xây dựng các công trình trọng 

điểm theo nghị quyết Đảng bộ xã khóa XXXII  nhiệm kỳ 2020 – 2025; và xây 
dựng xã Nam Chính đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; đáp ứng nhu cầu đi lại 
và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã; Hoàn thành kế hoạch đầu tư công 
bằngnguồn hỗ trợ của NS cấp trên, của địa phương và nhân dân trong xã để thực 
hiện nâng cấp công trình đường liên thôn Bịch Tây – Hoàng Xá ;

Yêu cầu: UBND xã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phân công 
nhiệm vụ các thành viên giải phóng hành lang tuyến; kết hợp các đoàn thể phân 
công nhiệm vụ các thành viên tổ chức vận động 23 hộ gia đình; hiến đất hiến 
công trình mở rộng đường giao thông. Chỉ đạo tổ vận động thôn Bịch Tây vận 
động các hộ và báo cáo tiến độ hàng ngày về ban chỉ đạo có định hướng tiếp 
theo và báo cáo cấp ủy;

Đồng chí đảng ủy viênphụ trách chi bộ; phụ trách thôn Bịch Tây; đồng chí 
công chức xã được phân công phụ trách thôn; đồng chí  bí thư chi bộ, trưởng 
thôn Bịch Tây; mời các đồng chí cán bộ, công chức xã sinh hoạt tại chi bộ thôn, 
các chi hội đoàn thể chính trị xã hội thôn để thành lập tổ vận động và triển khai 
nội dung vận động các hộ gia đình, sau mỗi cuộc vận động báo cáo kết quả về 
ban chỉ đạo để BCĐ báo cáo cấp ủy;

Ban chỉ đạo xã, các ban ngành đoàn thể từ xã đếnthôn, đặc biệt là Cán bộ, 
đảng viên Ban chi ủy chi bộ thôn Bịch Tây tập trung vận động 23 hộ đồng thuận 
hiến đất hiến công trình mở rộng đườnggiao thông liên thôn Bịch Tây- Hoàng 
Xá giai đoạn 2 trong năm 2022.

II. Thời gian triển khai và tổ chức thực hiện:
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Ngày 22/02/2022. Ban chỉ đạo xã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung kế 
hoạch của Ban chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất, hiến công trình mở rộng 
đường Liên thôn; ( Bịch Tây -Hoàng Xá, giai đoạn 2 đoạn từ Cầu Thanh liên – 
đến đầu đường 390). BCĐ giao chuyên môn lập tờ trình, văn bản gửi các cơ 
quan liên quan có tài sản liên quan đến hành lang đường liên thôn giai đoạn 2 để 
XD kế hoạch di chuyển .

Ngày 26/02/2022 đến 28/02/2022 đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, 
cán bộ, công chức phụ trách thôn chỉ đạo Ban chi ủy chi bộ, các đồng chí trưởng 
các chi hội đoàn thể của thôn họp, thành lập tổ vận động của thôn để triển khai 
nội dung kế hoạch của BCĐ và tổ chức thực hiện đi vận động đối với toàn bộ 
các hộ hai bên đường của thôn mình quản lý.
     Ngày 1/03/2022 đến ngày 7/03/2022 tổ vận động đi đến 100% các hộ.

Ngày 8/03/2022 lập danh sách cụ thể các hộ đã vận động; trong đó có bao 
nhiêu hộ đồng ý nhất trí = ? %, bao nhiêu hộ chưa nhất trí ( nguyên nhân, lý do).
       Ngày 10/03/2022 đến ngày 15/3/2022 căn cứ vào danh sách các hộ chưa 
nhất trí hiến đất, hiến công trình, BCĐ của xã giao cho Ban dân vận của xã 
thành lập tổ,  phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban kết hợp 
với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã tiếp tục xuống vận động .

III. Tổ chức thực hiện:
Ban chỉ đạo xã  phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên ban chỉ đạo tổ 

chức thực hiện;trực tiếp giải quyết các trường hợp khó khăn liên quan đến công 
tác GPMB hành lang đường giao thông liên thôn giai đoạn 2 và báo cáo kịp thời 
với đảng ủy;

1.  Cán bộ Địa Chính - Xây Dựng - Môi trường:
- Có trách nhiệm tập hợp thống kê toàn bộ diện tích ; khối lượng của 23 

hộ năm trong hành lang đường giao thông liên thôn Bịch Tây – Hoàng Xá; 
thống kê kịp thời các hộ hoàn thành cuộc vận động để tuyên truyền động viên 
trên hệ thống đài TT xã ;

2. Cán bộ Văn hóa, Thông tin xã:
 Có trách nhiệm lấy tin , viết bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền 

thanh của xã, gửi bài tuyên truyền để  thôn tuyên truyền trên hệ thống loa thôn , 
tập trung tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, công trình; biểu dương 
những gia đình tiêu biểu tiên phong trong việc hiến đất, hiến công trình để nhân 
rộngtrong toàn xã.

3. Đài truyền thanh xã:
Biên tập phát thanh các tin bài tuyên truyền vận động nhân hiến đất , hiến 

công trình kịp thời biểu dương những gia đình tiêu biểu tiên phong trên Đài 
truyền thanh xã và tuyên truyền kế hoạch của Ban Chỉ đao.

4.MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ x· héi xã:
Lập danh sách các hội viên của đoàn thể mình có diện tích nằm trong 

hành lang giao thông đường Liên thôn Bịch Tây – Hoàng Xá giai đoạn 2 để tổ 
chức vận động; Từ ngày 10/3/2022thành lập tổ tuyên truyền, vận động đến, hội 
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viên của mình tự nguyện hiến đất, tự tháo gỡ công trình theo kế hoạch đề ra.đến 
hết ngày 15/03/2022 lập số liệu báo cáo kết quả về ban chỉ đạo;

- Tăng cường phối hợp, chỉ đạo các chi hội đoàn thể dưới cơ sở kết hợp 
vận động các hội viên, đoàn viên tham gia hiến đất công trình mở rộng hành 
lang giao thông; nâng cao ý thức hội viên, đoàn viên trong việc giải tỏa hành 
lang giao thông xây dựng nông thôn mới .

5. §ồng chí Bí thư chi bộ; Trưởng thôn:
- Trực tiếp chỉ đạo tổ vận động thôn  tham gia vận động 23 hộ dân tự 

nguyện hiến đất hiến công trình đảm bảo thời gian quy định , cùng chuyên môn 
thống kê diện tích đối với các hộ tiên phong ; thực hiện tốt chế độ báo cáo về 
ban chỉ đạo để thực hiện.

 6. §ång chÝ §¶ng ñy viªn Phô tr¸ch:
- Trực tiếp tham gia cùng các lực lượng, chØ ®¹o ®ång chÝBí thư, trëng 

th«n; kÕt hîp víi c¸c lùc lîng vận động các hộ theo kÕ ho¹ch ®Ò ra.
Trên đây là nội dung Kế hoạch vận động giải tỏa hành lang đường giao 

thông liên thôn Bịch Tây – Hoàng Xá ; giai đoạn 2 đoạn từ Cổng chào thôn Bịch 
Tây đến Cầu thanh Niên. Ban chỉ đạo yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo 
các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị từ xã đến thôn tập trung phối hợp 
thực hiện nghiêm túc kế hoạch này ./.

Nơi nhận:
- Thường vụ Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- Đ/c Bí thư, Trưởng thôn Bịch Tây;
- Lưu VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO XÃ
Chủ tịch

Trần Văn Xuyến
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