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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

V/v xây dựng các công trình thiết 
yếu, công trình phục vụ tuyên truyền 
và trồng hoa, trồng cây xanh, bóng 

mát trong phạm vi đất dành 
cho đường bộ 

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

Trong thời gian qua, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đã 
được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần thay 
đổi diện mạo, cảnh quan nông thôn và cơ sở hạ tầng được phát triển đồng bộ, 
thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống người dân 
được cải thiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới, 
một số địa phương xây dựng các công trình thiết yếu (điện chiếu sáng, cấp thoát 
nước…), công trình phục vụ tuyên truyền (cổng chào, băng rôn, panô…) trong 
phạm vi đất dành cho đường bộ nhưng chưa được cơ quan quản lý đường bộ 
chấp thuận biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và cấp giấy phép thi công theo 
quy định, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Thực hiện 
Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây 
dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 
24/2/2022, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn việc xây dựng các công trình thiết 
yếu, công trình phục vụ tuyên truyền và trồng hoa, trồng cây xanh, bóng mát 
trong phạm vi đất dành cho đường bộ như sau:

- Đối với việc xây dựng các công trình thiết yếu, công trình phục vụ tuyên 
truyền nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ: Trước khi tổ chức thi công 
xây dựng công trình, chủ đầu tư tổ chức lập biện pháp đảm bảo an toàn giao 
thông, các hồ sơ, thủ tục cấp phép thi công theo quy định tại Điều 9 Quyết định 
số 35/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành 
Quy định một số nội dung về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Đối với việc trồng hoa, trồng cây xanh, bóng mát trong phạm vi đất dành 
cho đường bộ: Việc xây dựng bồn hoa, trồng cây xanh chỉ nên thực hiện ở các 
tuyến đường có lưu lượng giao thông thấp như trục xã, trục thôn; không nên 
chọn các tuyến đường có lưu lượng cao gây mất an toàn giao thông, trường hợp 
cần thiết xây dựng trên các tuyến đường có lưu lượng cao phải đảm bảo quy 
định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Nghị định số 
11/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 
31/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, khi trồng hoa, cây xanh 
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trong phạm vi đất dành cho đường bộ cần lưu ý:
+ Vị trí xây dựng bồn hoa phải cách mép ngoài lề đường (hoặc mép ngoài 

rãnh dọc) tối thiểu 2 mét đối với đường cấp III trở lên và 1 mét đối với đường từ 
cấp IV trở xuống; chiều cao bồn hoa không quá 0,3m, chiều cao cây hoa không 
quá 1,2m để đảm bảo tầm nhìn và an toàn giao thông.

+ Trường hợp vị trí trồng cây xanh trong hành lang an toàn đường bộ thì 
phải tính đến việc mở rộng mặt đường, xây dựng hệ thống mương dọc và hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật khác trong thời gian đến để không phải di dời khi cải tạo, 
nâng cấp, mở rộng đường.

+ Việc trồng cây, xây dựng bồn hoa phải tính đến vị trí tránh xe đối với 
các tuyến đường có mặt đường hẹp; không trồng cây, xây dựng bồn hoa tại các 
bụng đường cong, các nút giao thông… gây ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, 
thị trấn nghiên cứu triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Q.Nam (báo cáo);
- Văn phòng điều phối NTM tỉnh Q.Nam;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, KCHT(Bình).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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