
UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN HẢI HẬU                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /UBND-KTHT                                 Hải Hậu, ngày      tháng 5 năm 2022 

  V/v lắp đặt biển báo, sơn vạch kẻ đường 

trong khuôn viên hồ huyện để đảm bảo ATGT 

                     

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 

                

 Thời gian vừa qua, khu vực xung quanh hai bờ hồ trước Trụ sở làm việc 

Huyện ủy - HĐND - UBND và MTTQ huyện xảy ra hiện tượng các tổ chức, cá 

nhân vào liên hệ làm việc trong Trụ sở hoặc đến Thư viện còn để xe bên ngoài bờ 

hồ, một số phương tiện đi lại, dừng đỗ không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ cao 

xảy ra tai nạn giao thông và gây mất mỹ quan khuôn viên khu hành chính của 

huyện. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đảm bảo 

ATGT trong khuôn viên khu hành chính của huyện, UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND 

huyện việc lắp đặt hệ thống biển báo dành cho người đi bộ, biển báo giao thông, 

sơn vạch kẻ đường khu vực quanh hai bờ hồ huyện theo quy định. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khi 

đến khu hành chính liên hệ làm việc hoặc vào thư viện huyện phải gửi xe trong khu 

vực nhà xe của huyện.  

3. Giao Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời các 

trường hợp vi phạm giao thông đặc biệt khu vực hai bờ hồ của huyện, xử lý 

nghiêm theo quy định. 

   Yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: Văn thư. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Phạm Vinh Dự 
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