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Xuân Trw&ng, ngày,/ thong 10 nãm 2021 

KInh g1ri: 

- Thu tnrYng các cci quan: Phông KT&HT, Cong an huyn; 
- Chu tjch UBND các xã, th trân. 

Theo báo cáo cüa co quãn chuyên môn, qua kiêm tra thirc tê hin nay tti mt 
so dia phucmg trên tha ban huyên van con tinh trang nguoi dan mua ban, trao dôi 
hang hóa duôi lông, íé dng, via he; dê hang boa, vt lieu xây dirng, cay côi che 
khut tm nhIn ánh hurIg dn an toàn cüa ngui và phuang tin tham gia giao 
thông, tiêm an nguy ca gay mat an toàn giao thông. 

Tr tInh hInh trên, UBND huyn yêu câu Thu tru&ng các Co quan lien quan; 
UBND các xã, thj trân tp trung thrc hin mt so ni dung sau: 

1. UBND các xâ, thj trn: 

- T chCrc kim tra, rà soát vâ giái tóa cac vi phrn lan chiêrn lông, lê duô'ng, 
via he, phát quang cay côi can trâ tarn nhIn, bô sung biên báo tai  các vj tn nut giao 
cat trên các tuyên dung ci.'ia xã, thj trân. 

- Thrc hin t& trách nhim quán 1 hành lang an toàn duèng b cüa chInh 
quyên dja phiscing duc quy djnh tai  Quyêt djnh so 32/2021/QD-UBND ngày 
29/7/2021 cüa UBND tinh Nam Djnh ye vic ban hânb Quy djnh ye quán 1 và báo 
v kêt câu ha tang giao thông dthng b thuc phm vi quán 1 cüa UBND tinh 
Nam Djnh ('cW dáng tOi trên cong TTDT cia huyn và gz'i vào h thong van bOn 
quOn l diêu hành cüa cOc xâ, thj trOn). 

- UBND các xã Xuân Trung, Xuãn Vinh và Th9 Nghip: Bô trI hxc 1uçng 
giái tóa ngay các hang quán buôn ban, h9p chg dithi lông, lê dung, via h, các vj 
tn tp kêt vt lieu xây di.xng, may móc thi cong... không dung quy djnh; phát 
quang cay côi ânh hithng den tam nhIn tham gia giao thông ('Go bOng thông kê v/ 
trIchi tiêt kern theo), thii gian hoàn thành trithc ngày 18/10/2021. Thung xuyên 
kiêm tra vâ xir 1 nghiêm các hânh vi tái lan chiêm sau giãi tOa. 

2. Phông Kinh tê và Ha tang huyn: 

- Kim tra, khc phuc nhUng hu hông cüa h thng den tin hin giao thông 
duc giao quân 1. Thay the, bô sung các biên báo, gô, go giám tôc báo dam an 
toàn giao thông tren các tuyên dung tinh, ththng huyn. 

- PMi hçip vói Cong an huyn thung xuyen kim tra, don dôc UBND các 
xâ, thi trân thrc hiên tot cong tác bâo darn trt tir an toàn giao thOng, giãi tOa hành 
lang an toàn giao thông trên dja ban. 
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3. Cong an huyn: 

- Kim tra, phát hiên kip thai và d xut bin pháp khàc phçtc các vi trI 
thithng xuyen xây ra va chm, tai nn giao thông trên dja bàn. 

- Tang curng tun tra, kim soát, xir 1 nghiêm các hành vi vi pham trt tir 
an toàn giao thông trên dja bàn. 

Yêu cu Thu trithng các Ca quan lien quan; Chü tjch UBND các xâ, thj trn 
thrc hin nghiêm ni dung Cong van nay.!. 

Noi nhân:1I_- 
- TT HU, HDND, UBND huyn; 
- Nhix trên; 
- Cong TTDT huyn; 
- Luu: VT, KT&HT. 
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