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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 06 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:
- UBND các xã, thị trấn;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện;
- Các Chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Công an huyện Vĩnh Tường;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện.
Thực hiện Văn bản số 2969/SGTVT-KCHT ngày 30/12/2020 của Sở Giao
thông Vận tải Vĩnh Phúc về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu
cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ
hội xuân năm 2021, UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu các cơ quan, đơn vị có
liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau đây:
1. UBND các xã, thị trấn; Ban quản lý dự án ĐTXD công trình huyện
Vĩnh Tường, các Chủ đầu tư:
- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện
nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Thi
công tập trung, dứt điểm từng đoạn đường, từng hạng mục, không để xảy ra ùn
tắc giao thông, tai nạn giao thông do thi công công trình gây ra.
- Chỉ đạo các nhà thầu thi công trong quá trình thi công phải có biện pháp
đảm bảo vệ sinh môi trường, thường xuyên quét rọn vật liệu rơi vãi để tránh ô
nhiễm, bụi bẩn ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân và an toàn giao thông,
cũng như mỹ quan đô thị.
- Yêu cầu các nhà thầu phải xây dựng phương án tạm ngừng thi công,
hoàn trả mặt đường để đảm bảo giao thông. Bố trí lực lượng thường trực (nhân
lực, thiết bị) để kịp thời xử lý các tình huống, đảm bảo cho người và phương tiện
lưu thông tuyệt đối an toàn, thuận lợi trong thời gian trước, trong và sau Tết.
- Rà soát, bố trí đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, đèn tín hiệu, biển chỉ
dẫn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đối với
một số dự án theo yêu cầu tiến độ phải thi công trong dịp Tết Nguyên đán phải
xây dựng phương án tổ chức giao thông, phân làn, phân luồng giao thông hợp
lý, bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo giao thông và người hướng dẫn cả ngày lẫn
đêm theo quy định.
- Yêu cầu các đơn vị thi công sử dụng các xe ô tô chuyên chở vật tư, vật
liệu đúng tải trọng và kích thước thành thùng; có biện pháp xử lý kiên quyết đối
với nhà thầu khi sử dụng xe ô tô vận tải chở vật tư, vật liệu vi phạm quy định.
- UBND các xã, thị trấn, các Chủ đầu tư phổ biến tới các nhà thầu thi công
và các đơn vị khác có liên quan nội dung văn bản này.

- Tổ chức các đoàn, đợt kiểm tra trên toàn bộ các tuyến đường thuộc phạm
vi quản lý về các nội dung nêu trên.
- UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành
lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
2. Công an huyện:
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp
gây cản trở giao thông, làm mất trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Tân
Sửu và Lễ hội xuân năm 2021.
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm đối với các xe ô tô chở hàng quá tải trọng quy định, vi phạm kích thước
thành thùng trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Tham mưu, đề xuất tăng cường các biện pháp tổ chức quản lý, bảo dưỡng
cầu đường, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt; kiểm tra, khắc phục kịp thời
những hư hỏng đột xuất, nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện, an toàn.
- Nghiên cứu đề xuất việc bổ sung, thay thế các biển báo hiệu trên các
tuyến huyện quản lý nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
4. Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Thể thao:
Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà
nước về công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao
thông trên hệ thống truyền thanh và Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện.
5. Các phòng, ban, đơn vị khác:
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021.
- Chỉnh trang phòng, ban, cơ quan, đơn vị sạch đẹp để chuẩn bị đón Tết
Nguyên đán và Lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021 được vui tươi, lành mạnh và an toàn.
UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý
dự án ĐTXD công trình huyện; các Chủ đầu tư; các phòng, ban đơn vị trực
thuộc huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.
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