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Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

    
 

Căn cứ Công số 1493/UBND-HTKT, ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và ứng phó với mùa mưa 

bão năm 2022 của hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh.  

Để phòng tránh mất an toàn xảy ra khi mùa mưa bão đang đến gần, đảm 

bảo trật tự, an toàn giao thông và ứng phó với mùa mưa bão năm 2022 của hệ 

thống đường bộ trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đường huyện, đường xã và cầu 

treo dân sinh trên địa bàn huyện để kịp thời khắc phục, sửa chữa đảm bảo an 

toàn lưu thông, kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị 

phản quang tại vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan kiên quyết 

xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn giao 

thông đường bộ trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đặc biệt các 

vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường; xây dựng lều quán, ki ốt bán hàng, dựng rạp 

để vật tư, hàng hóa trong phạm vi lòng, lề đường, taluy; xử lý dừng, đỗ xe trái 

quy định; mở đấu nối trái quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án chuẩn bị 

vật tư, sẵn sàng phương tiện thiết bị, lực lượng để ứng cứu kịp thời khi các công 

trình giao thông bị sự cố, hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các 

tuyến giao thông quan trọng. 

2. Công an huyện 

- Phối hợp với Thanh tra giao thông thường xuyên tuần lưu trên các tuyến 

giao thông trọng điểm, đèo dốc để xử lý kịp thời, đảm bảo giao thông nhanh 

nhất.  
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- Tăng cường các biện pháp cảnh báo, tuyên truyền để các lái xe, đặc biệt 

là xe chở khách qua các khu vực đèo dốc, có ảnh hưởng của sương mù, trơn 

trượt tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Rà soát, khắc phục các điểm đen về tai nạn 

giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện. 

3. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện 

Tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị thi công trên địa bàn tập trung bố 

trí nhân lực, vật tư, vật liệu, tổ chức thi công gọn, dứt điểm từng đoạn, từng 

hạng mục đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, tránh thi công dàn trải kéo dài. Bố trí 

đầy đủ biển báo hiệu, cọc tiêu, rào chắn, đèn tín hiệu ban đêm, chỉ dẫn giao 

thông, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông. Trong thời 

gian dừng thi công phải thực hiện phân luồng, thu dọn hoàn trả nền, mặt đường 

và chịu trách nhiệm về công tác trực, bảo đảm giao thông. 

4. Ủy ban nhân dân các xã 

 - Kiểm tra, quét dọn vệ sinh trên mặt đường, mặt cầu, dặm vá ổ gà, sửa 

chữa khe co giãn hư hỏng, xử lý hằn lún vệt bánh xe, bạt lề khơi thông rãnh, 

cống thoát nước, cắt xén phát quang cây cỏ, dặm vá. 

 - Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở, hệ thống 

cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan và các vị trí điểm đen thường xảy ra tai nạn, 

cắm các biển báo hiệu tại các vị trí có nguy cơ bị sạt lở cảnh báo người tham gia 

giao thông biết, đề phòng. 

- Tiến hành kiểm tra tình trạng hoạt động các cầu (đặc biệt là các cầu treo 

dân sinh), các vị trí có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão, kịp thời phát hiện sớm 

các dấu hiệu nguy hiểm để sửa chữa, xử lý hoặc chấn chỉnh công tác quản lý 

nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình khai thác sử dụng.  

- Trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm phải tiến hành khắc 

phục, xử lý theo quy định của pháp luật; kiên quyết dừng khai thác nếu công 

trình không đảm bảo an toàn khai thác, hoặc chủ sở hữu, người quản lý sử dụng 

công trình không chấp hành các qui định về an toàn giao thông. Đối với công 

trình áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng (như: hạn chế tải trọng, số lượng 

phương tiện, người qua cầu...) thì phải có thông báo, biện pháp tuyên truyền để 

người tham gia biết và bố trí người trực gác, hướng dẫn trong thời gian hạn chế 

sử dụng để đảm bảo giao thông. 

 - Chỉ đạo Công an xã thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt 

các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường; xây dựng lều quán, ki ốt bán hàng, dựng 

rạp để vật tư, hàng hóa trong phạm vi lòng, lề đường, taluy; xử lý dừng, đỗ xe 

trái quy định; mở đấu nối trái quy định. 

- Kiểm tra, xác định các vị trí xung yếu có nguy cơ bị ách tắc, triển khai 

nhanh chóng, kịp thời các biện pháp khắc phục thiệt hại xảy ra đối với công 

trình giao thông, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, xây dựng phương án 

bố trí phương tiện, máy móc thiết bị, vật tư, nhiên liệu tại những vị trí xung yếu 
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để ứng ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban 

nhân dân các xã triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                 
- Như trên;                                                                                                         
- CT, các PCT UBND huyện;  

- Lưu VT-TH.                                                                                                                                                                                         

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH     

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Xuân Quang 
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