
  ỦY BAN NHÂN DÂN 
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 Số:          /UBND-KTHT 

V/v tăng cường công tác bảo đảm 

an toàn giao thông để phục vụ bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Lộc, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

      Kính gửi:  

- Công an huyện Vĩnh Lộc; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện; 

- Công ty CP giao thông công chính Thạch Thành. 

     

Thực hiện Công văn số 853/SGTVT-QLGT ngày 02/3/2021 của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác bảo đảm an 

toàn giao thông để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân 

dân được thuận lợi, đảm bảo an toàn, thông suốt trong thời gian bầu cử diễn 

ra vào ngày Chủ nhật ngày 23/5/2021, UBND huyện yêu cầu các đơn vị 

triển khai, thực hiện các nội dung sau:  

1. UBND các xã, thị trấn, các đơn vị quản lý đường bộ: 

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

xã, đường huyện, các tuyến đường được giao quản lý; kiểm tra, rà soát, cắm 

bổ sung biển cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn mất ATGT; kiểm tra, phát hiện 

và có biện pháp xử lý sớm các hư hỏng của cầu, đường; phát quang đảm bảo 

tầm nhìn; xây dựng phương án, bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị để xử lý 

kịp thời các trường hợp gây ách tắc, ùn tắc giao thông nhằm đảm bảo giao 

thông thông suốt, an toàn trong mọi tình huống trên các tuyến đường phạm 

vi quản lý và xung quanh các khu vực tổ chức bầu cử. 

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các hành 

vi vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ, phát hiện và xử lý hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, chiếm 

dụng lòng, lề đường buôn bán làm cản trở giao thông trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác đảm bảo giao thông tại các bến đò, cầu phao, 

trang bị đầy đủ dụng cụ nổi cứu sinh phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 

được thuận lợi, an toàn. 
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- Phối hợp với Công an huyện xử lý kịp thời các vi phạm, hành vi gây 

mất an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý. 

2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện 

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện 

nghiêm các quy định về bảo đảm giao thông và an toàn giao thông đối với 

các dự án sửa chữa, nâng cấp mở rộng trên đường bộ đang khai thác; không 

để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông do thi công công trình gây ra. 

- Chỉ đạo đơn vị thi công có phương án tổ chức giao thông, hoàn trả 

mặt đường, thành lập và duy trì bộ phận ứng trực để đảm bảo giao thông, 

bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông do việc 

thi công các công trình trước, trong và sau bầu cử. 

3. Công an huyện 

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử ký nghiêm các trường 

hợp vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm có nguy cơ mất an toàn giao 

thông; có phương án tổ chức hướng dẫn giao thông khi xảy ra ùn tắc giao 

thông trên các tuyến trọng điểm; tại cổng các khu vực nơi tổ chức bầu cử. 

Phối hợp giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao 

thông xung quanh khu vực tổ chức bầu cử, kịp thời giải quyết tránh để xảy 

ra tình trạng ùn tắc giao thông. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

-  - Như trên; 

-   - Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vũ Đình Việt 
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