ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2173 /UBND-KT&HT

Vĩnh Tường, ngày 10 tháng 9 năm 2020

V/v tăng cường công tác quản lý và xử
lý các hành vi vi phạm hành lang an
toàn giao thông đường bộ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Uỷ ban Nhân dân các xã, thị trấn;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Công an huyện Vĩnh Tường;
- Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Thể Thao.
Thực hiện Văn bản số 1884/SGTVT-TTr ngày 04/9/2020 của Sở Giao
thông vận tải Vĩnh Phúc V/v tăng cường quản lý, xử lý vi phạm công trình đường
bộ, hành lang an toàn đường bộ, UBND huyện Vĩnh Tường có ý kiến như sau:
Hiện nay, tình trạng một số hộ dân tự ý sử dụng lòng đường, dựng rạp phục
vụ việc cưới hỏi khá phổ biến; vào mùa thu hoạch lúa, tình trạng tuốt lúa, phơi
rơm rạ, thóc lúa và đốt rơm rạ dưới lòng đường vẫn thường xuyên diễn ra trên các
tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Những việc làm như vậy là vi phạm
quy định của pháp luật, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ
gây tai nạn giao thông, làm hư hỏng kết cấu mặt đường. Chuẩn bị cho thu hoạch
vụ lúa hè thu năm 2020 và để tạo sự thông thoáng cho các tuyến đường trên địa
bàn huyện, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, UBND huyện Vĩnh
Tường yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện một số
nội dung như sau:
1. UBND các xã, thị trấn:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đảng viên, đoàn
viên, hội viên … tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao
thông đường bộ. Trong đó tuyệt đối không phá hoại, thay đổi, di dời công trình
đường bộ, đấu nối trái phép; không tự ý sử dụng lòng đường, vỉa hè, đất dành
cho đường bộ trái quy định để tổ chức các hoạt động không vào mục đích giao
thông như: Bày bán kinh doanh hàng hóa; đặt treo biển quảng cáo; phơi rơm rạ,
thóc lúa; tổ chức đám cưới, đám tang; các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội;
Không được tuốt lúa trên lòng đường; không dùng các chướng ngại vật chắn hai
đầu đường để phơi lúa, rơm rạ trên mặt đường; không đốt rơm rạ trên các tuyến
đường giao thông; không được đổ đất, vật liệu thải xây dựng ra hai bên lề các
tuyến đường.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát trên địa bàn quản lý, kiên quyết
ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân
vi phạm quy định về quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Tăng cường công tác quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang
an toàn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật. Tập chung cưỡng chế,
giải tỏa xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm sử dụng trái pháp đất
dành cho đường bộ, công trình đường bộ;
- Tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng, thường xuyên vệ sinh lòng, lề
đường, vỉa hè, khơi thông cống rãnh.., bảo quản giữ gìn các cột mốc lộ giới, mốc
giải phóng mặt bằng trong phạn vi địa phương quản lý.
2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tổ chức kiểm tra rà soát các điểm
đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các biển báo hư hỏng đề xuất kịp
thời biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường
huyện quản lý. Kiểm tra, đôn đốc UBND các xã thị trấn trong tổ chức thực hiện
quy định về quản lý và sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
3. Giao Công an huyện: Tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đặc biệt là các trường hợp xe quá
khổ, quá tải, xe chở vật liệu không có bạt che đạy thùng xe,…
4. Giao Trung tâm Văn hóa –Thông tin – Thể thao huyện: Tăng cường
công tác tuyên truyền thông qua loa truyền thanh của huyện, đăng bài trên cổng
thông tin điện tử của huyện các quy định về quản lý và sử dụng kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ để Nhân dân được biết và thực hiện.
Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận
- Như trên
- Ban ATGT tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.

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

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Hoàng Tuấn Tam

