ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1079 /UBND-KTHT

Vĩnh Lộc, ngày 17 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phơi phóng nông sản như
lúa, rơm rạ sau khi thu hoạch
trên các tuyến đường bộ.

Kính gửi:
- Công an huyện Vĩnh Lộc;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Ngày 11/5/2021, UBND huyện nhận được Công văn số 38/QLĐBIKH và QKGT ngày 11/5/2021 của Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường
bộ 1 Thanh Hóa về việc phơi phóng nông sản như lúa, rơm rạ sau khi thu
hoạch trên các tuyến đường bộ.
Qua công tác tuần đường, kiểm tra tuyến hàng ngày của các đơn vị
quản lý đường bộ, hiện nay trên địa bàn các xã, thị trấn đang vào đợt thu
hoạch lúa, hoa màu. Tình trạng sau khi thu hoạch, nhân dân đem lúa, rơm rạ
phơi trên mặt đường vẫn tiếp tục tái diễn. Một số hộ dân còn để các gốc cây,
gạch, đá,…rào chắn khu vực phơi lúa của gia đình. Việc làm này rất nguy
hiểm, gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông
trên đường.
Để chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Luật Giao thông đường bộ
2008; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ; Thông
tư số 20/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT quy định về quản
lý vào bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Quyết định số 909/QĐUBND ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Thanh
Hóa ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ
quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
UBND huyện yêu cầu Công an huyện, UBND các xã, thị trấn có
tuyến đường quốc lộ 217 (Từ Km11+300 đến Km37+900); tuyến đường
quốc lộ 45 và các tuyến đường tỉnh đi qua. Tuyên truyền, phổ biến và nhắc
nhở bà con nhân dân không được phơi lúa, rơm rạ, nông sản… trên lòng
đường, lề đường, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm

theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến
đường bộ (có danh sách thông kê các địa phương nhân dân thường xuyên
phơi lúa, nông sản, rơm rạ trên đường những năm về trước kèm theo).
UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện (để b/c);
- Lưu: VT, KTHT.
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Địa phận(xã, thị trấn)
Xã Vĩnh Thịnh
Xã Minh Tân
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Xã Vĩnh Hòa
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Xã Vĩnh Yên
Xã Vĩnh Quang
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