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Kính gửi:  

  - UBND các xã, thị trấn; 

  - Công ty Cổ phần GTCC Thạch Thành. 

 

 UBND huyện Thạch Thành nhận được Công văn số 456/SGTVT-QLGT 

ngày 28/01/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc tăng cường thực hiện đảm 

bảo ATGT trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa trong dịp Tết Nguyên 

đán và Lễ hội Xuân 2021. Để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ 

được ủy quyền quản lý, các tuyến đường địa phương và các tuyến đường thủy 

nội địa trên địa bàn huyện, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân giai đoạn từ 

nay đến Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2021. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn 

Tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống ven đường không đổ rác thải, tập 

kết vật liệu xây dựng ra lòng, lề và hành lang ATGT đường bộ; duy trì tình trạng 

của đường đảm bảo sạch, đẹp, an toàn giao thông. 

Tăng cường tuyên truyền cho chủ phương tiện và người dân trên địa bàn, 

nhất là tại các địa điểm tổ chức lễ hội có sử dụng phương tiện thủy chấp hành 

các quy định về trật tự an toàn giao thông thủy; yêu cầu chủ phương tiện phải 

mặc và trang bị áo phao, dụng cụ nổi cá nhân bảo đảm đủ về số lượng và chất 

lượng; từ chối chuyên chở đối với những hành khách không mặc áo phao hoặc 

không sử dụng dụng cụ nổi cá nhân theo hướng dẫn; 

2. Công ty Cổ phần GTCC Thạch Thành 

Tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì trên các tuyến đường quản 

lý để nâng cao an toàn giao thông, với các nội dung như sau: 

 - Tổ chức ra quân vệ sinh mặt đường, mặt cầu và các công trình đường bộ 

khác; đồng thời, tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống ven đường do đơn vị 

quản lý không đổ rác thải, tập kết vật liệu xây dựng ra lòng, lề và hành lang 

ATGT đường bộ; duy trì tình trạng của đường đảm bảo sạch, đẹp, an toàn giao 

thông. Kết quả thực hiện phải được ghi chép vào nhật ký tuần đường và các hồ 

sơ quản lý khác có liên quan.  

- Đối với những tuyến đường có ổ gà, sơn kẻ đường bị mờ, mặt đường gồ 

ghề thì tổ chức sửa chữa, khắc phục kịp thời bằng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng 

thường xuyên hàng năm. Kết quả thực hiện phải được ghi chép vào nhật ký tuần 

đường và các hồ sơ quản lý khác có liên quan. Trường hợp vượt ngoài khối 

lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên thì kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền 



cho phép sửa chữa đột xuất hoặc có các biện pháp hợp lý để đảm bảo an toàn 

vận hành, khai thác (hướng dẫn, phân luồng giao thông; đặt biển hiệu, cọc tiêu, 

rào chắn và các biện pháp khác để ngăn ngừa tai nạn giao thông…).  

- Tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo quy định 

đối với hệ thống cầu phao Thành Vinh để các phương tiện lưu thông thuận lợi và 

đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến; có giải pháp bảo vệ và khắc phục kịp 

thời những hư hỏng của công trình cầu.  

 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Công ty Cổ phần GTCC Thạch Thành và 

thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi;         
- Lưu: VP, KTHT (2b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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