UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

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

Số: 819 /UBND- KTHT

Lập Thạch, ngày 20 tháng 5 năm 2022

V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và
ứng phó với mùa mưa bão năm 2022 của
hệ thống đường bộ địa phương.

Kính gửi:
- Công an huyện Lập Thạch;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;
- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải.
Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và ứng phó với mùa mưa bão năm
2022 theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số
2578/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 10/5/2022, Văn bản số 1402/SGTVT-KCHT ngày
13/5/2022 của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc, UBND huyện Lập Thạch đề nghị
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện các nội dung sau:
- Tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo dưỡng
thường xuyên, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án, các công trình sửa chữa định
kỳ, sửa chữa đột xuất sớm (nếu có) trước mùa mưa bão trên hệ thống đường bộ
được giao quản lý, đảm bảo giao thông an toàn, êm thuận và thông suốt.
- Tiến hành kiểm tra tình trạng hoạt động các cầu, phà, cầu phao, bến đò, các
vị tri có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão để kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu
nguy hiểm để sửa chữa, xử lý hoặc chấn chỉnh công tác quản lý nhằm đảm bảo
giao thông trong quá trình khai thác sử dụng. Trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu
nguy hiểm, thực hiện các quy định về xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy
hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác sử dụng theo quy định tại Điều 40
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây
dựng và Thông tư số 12/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ GTVT hướng
dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn.
- Kiên quyết dừng khai thác nếu công trình nguy hiểm không đảm bảo an toàn
khai thác hoặc chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không chấp hành
các quy định về an toàn giao thông, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời. Kiên quyết
thực hiện các biện pháp cấm người, phương tiện qua các công trình, phương tiện vượt
sông đã ngừng sử dụng đồng thời có các phương án đảm bảo giao thông phù hợp;
trường hợp đối với công trình áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng như hạn chế tải
trọng, số lượng phương tiện, người qua cầu thì phải có thông báo, biện pháp tuyên
truyền để người tham gia biết và bố trí người trực gác, hướng dẫn trong thời gian hạn
chế sử dụng. Tuyên truyền vận động người tham gia giao thông không tham gia khi
nhận thấy không đảm bảo điều kiện an toàn (như chở quá số người, phương tiện,
không có phao cứu sinh…) và tự giác chấp hành nội quy, quy định.

- Rà soát quy trình vận hành khai thác các bến phà, cầu phao, bến đò, ngầm,
tràn trên đường bộ, sửa đổi bổ sung (nếu cần thiết), bổ sung biển báo, cột thủy trí,
cọc tiêu tại các bến phà, các đoạn đường ngầm, đường tràn.
- Tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện hoạt động, các trang thiết bị
an toàn, nội quy hoạt động đặc biệt của phà, đò, cầu phao để đảm bảo an toàn. Rà
soát chấn chỉnh các đò, phà tự phát, chưa thực hiện các biện pháp đảm bảo an
toàn, niêm yết các nội quy, các điều kiện an toàn tại các đầu bến, kiên quyết yêu
cầu thực hiện theo đúng quy định. Tuyên truyền vận động người tham gia giao
thông không tham gia khi nhận thấy không đảm bảo điều kiện an toàn (như chở
quá số người, phương tiện, không có phao cứu sinh,…) và tự giác chấp hành nội
quy quy định.
- Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định về quản
lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như: không sử dụng lòng đường,
vỉa hè làm nơi tập kết vật liệu, bày bán hàng hóa; không tuốt lúa, phơi rơm, dạ,
thóc trên mặt đường... làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện ngoài việc thực hiện công tác quản lý, bảo
trì các tuyến đường được giao quản lý phải hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ UBND các
xã trong việc thực hiện quản lý, bảo trì và vận hành, khai thác các công trình cầu,
cầu treo dân sinh, phà, bến đò, cầu phao, các vị trí đường ngầm, đường tràn trên hệ
thống đường do các xã quản lý.
- Tổ chức đảm bảo giao thông thông suốt trên đoạn tuyến nhà thầu đang thi
công. Chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để sớm hoàn
thành, bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân.
- Đối với các công trình chưa thi công: khẩn trương hoàn thiện các thủ tục
đấu thầu để sớm khởi công đối với các dự án mới trong kế hoạch năm 2022.
- Phổ biến tới các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát nội dung của văn bản
này và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.
UBND huyện Lập Thạch đề nghị UBND các xã, thị trấn, các Chủ đầu tư,
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT.
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