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        Thanh Miện, ngày        tháng 8 năm 2022   

    
Kính gửi:

   - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.     
  

Thời gian qua, UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa 
phương tăng cường tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn 
chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, họp chợ, vi phạm hành lang an 
toàn giao thông. Nhiều địa phương tích cực tổ chức các lực lượng giải tỏa hành 
lang an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông (Tứ 
Cường, Chi Lăng Bắc...). Tuy nhiên, còn nhiều hộ dân tái lấn chiếm lòng đường, 
vỉa hè để để kinh doanh, buôn bán; đỗ phương tiện, bán hàng rong, tập trung vào 
các buổi sáng, buổi chiều hàng ngày, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, 
tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, không để hình thành các “điểm 
đen” tai nạn giao thông, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, vận động, 
ký cam kết các hộ dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi họp chợ, kinh 
doanh buôn bán; không vi phạm hành lang an toàn giao thông, tập trung ở các 
đoạn tuyến, như: Khu dân cư số 1 xã Đoàn Tùng (Km 12+300 đến Km12+900 
TL392); khu vực gần cổng công ty Vietstar xã Đoàn Tùng (Km13+600 đến 
Km14+00 TL392), chợ Chương xã Lam Sơn (Km14+700 TL392 đến Km0 
TL392B); chợ thị trấn Thanh Miện (từ Km2+500 đến Km3+200 TL392B); khu 
vực gần cổng công ty Quảng Phong, công ty GG Hải Dương thuộc xã Ngũ Hùng; 
khu vực gần chợ Thanh Giang (Km10+00 đến Km10+700  TL392B),.... Kiểm tra 
xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm 
lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh, buôn bán gây cản trở giao thông; phát 
dọn cây xanh; tháo dỡ lều, quán, biển quảng cáo...vi phạm hành lang an toàn giao 
thông, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện 
nếu xử lý không dứt điểm tình trạng nêu trên dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm 
trọng.

2. Công an huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện dừng, 
đỗ trái phép vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đón trả khách không đúng nơi quy 
định; tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông trong các giờ cao điểm tại các 
điểm, nút giao thông phức tạp không để xảy ra ùn tắc giao thông. Thông qua điều 
tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông, xác định nguyên nhân gây tai nạn, đề xuất, 



2
kiến nghị xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã không làm hết trách nhiệm 
trong giải quyết, xử lý vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông tại các địa phương nêu 
trong mục 1 Công văn này. Đồng thời phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng kiến 
nghị các bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai 
nạn giao thông.

3. Đài Phát thanh huyện tuyên truyền phản ánh kịp thời tình hình, kết quả 
công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng của UBND các xã, 
thị trấn và các ngành chức năng, tạo sự đồng thuận của người dân đối với công 
tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì kiểm tra, kiến nghị khắc phục kịp thời 
các bất cập trong tổ chức giao thông tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao 
thông; kiến nghị lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo tại các điểm còn thiếu trên các 
tuyến giao thông, tạo điều kiện cho người dân lưu thông an toàn, phòng ngừa tai 
nạn. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên; (Để thực hiện)
- Thường trực Huyện ủy;
- Ban ATGT tỉnh; (Thay báo cáo)
- Ban ATGT huyện; 
- Lưu: VT, CAH.

CHỦ TỊCH

    Nhữ Văn Cúc
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