UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 818 /UBND- KTHT

Lập Thạch, ngày 20 tháng 5 năm 2022

V/v tăng cường quản lý, xử lý vi phạm kết
cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ.

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Thời gian gần đây tình trạng một số hộ dân tự ý sử dụng lòng đường, lề
đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ không vào mục đích giao thông có
dấu hiệu phức tạp trở lại, nhất là vào mùa thu hoạch lúa, tình trạng tuốt lúa, phơi
rơm rạ, thóc lúa, nông sản và đốt rơm rạ trong lòng đường, vỉa hè xảy ra trên
khắp các tuyến đường trên địa bàn. Những việc làm như trên vi phạm quy định
của pháp luật, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đường phố tiềm ẩn nguy cơ
tai nạn giao thông, làm hư hỏng mặt đường.
Thực hiện Văn bản số 1386/SGTVT-TTr ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở
giao thông vận tải Vĩnh Phúc về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm kết cấu
hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ. Để tạo sự thông thoáng cho các tuyến
đường trên địa bàn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, UBND huyện
Lập Thạch đề nghị UBND các xã, thị trấn chủ động, phối hợp các phòng ban
chuyên môn tổ chức triển khai một số nhiệm vụ như sau:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, 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...;
- 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;
- 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 trung cưỡng chế,
giải tỏa xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất
dành cho đường bộ, công trình đường bộ;

- Tăng cường chất lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, thực
hiện đầy đủ việc vệ sinh lòng, lề đường, vỉa hè, khơi thông cống rãnh...; kiểm tra,
đề xuất, bổ sung, sửa chữa biển báo, thiết bị chiếu sáng; bảo quản, giữ gìn các cột
mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng tại địa phương;
- Chịu trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương thường xuyên để tình
trạng sử dụng lòng đường trái phép, không có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt
điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng, lề đường gây mất trật tự đô
thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Uỷ ban nhân dân huyện Lập Thạch đề nghị UBND các xã, thị trấn nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT.
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