
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH LẠNG SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT  
V/v tăng cường công tác quản  

lý hành lang an toàn giao thông 

đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hòa Bình -Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 

5001/VPCP-CN ngày 22/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc các vụ tai nạn 

giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý thực hiện quy hoạch các khu đô thị, khu dân 

cư dọc các tuyến quốc lộ, đặc biệt tại các khu vực nông thôn trên địa bàn. Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây 

ách tắc giao thông, làm mất trật tự đô thị, không bảo đảm an toàn giao thông tại địa 

phương quản lý. 

 2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ, các đơn vị chức 

năng trực thuộc tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ; phối hợp với 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt Quy chế phối hợp xử lý vi 

phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 

24/4/2018 của UBND tỉnh. 

3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục siết chặt kiểm 

soát tải trọng xe; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động 

vận tải đường bộ, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trọng điểm có lưu 

lượng phương tiện vận tải lớn. 

4. Ban An toàn giao thông tỉnh (đầu mối là Văn phòng Ban An toàn giao 

thông tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân sinh sống dọc theo các tuyến đường tự giác thực hiện 
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quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị, không vi phạm 

quy định về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; tổ chức, 

bố trí các khu vực kinh doanh, buôn bán, họp chợ... đúng quy định pháp luật, đảm 

bảo an toàn và thuận tiện cho người dân kinh doanh và mua bán, không làm phát 

sinh nguy cơ lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; tăng cường 

kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an 

toàn giao thông, duy trì nề nếp trật tự lâu dài. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

  - Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh; Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các Phòng: CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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