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UY BAN NHAN DAN
T!NH QUANG TRI

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc1ãp-Trdo-Hanh phñc

S&36/LJBND-CN

Quáng Trf, ngày 03 tháng 7 nàm 2020

V/v tang crng dam bão an
toàn giao thông ti các chçr
d9c theo các tuyên quôc 1
trén dja bàn tinh Quang Trj

KInh gi:ri:
- Ban An toàn giao thông tinh;
- Cong an tinh;
- Si Giao thông 4n tâi, Sór Xây dirng;
- Ciic Quân l dix&ng b II;
- UBND và Ban ATGT các huyn, thj xâ, thành phô.
Thirc hin kin chi dao cüa Thu tung ChInh phü ti Van bàn s
500 1/VPCP-CN ngày 22/6/2020 v các vi tai nan giao thông (TNGT) dc bit
nghiêm tr9ng tai các tinh Däk Nông, Quâng Ninh. Hin nay mt so chc dQc theo
các tuyn quôc l trên dja bàn tinh có tInh hInh trt tir an toàn giao thông
(ATGT) din bin phüc tap, tiêm an nguy Ca xãy ra TNGT cao, trong do dtc
bit là: Chci Tan Long, chq Tan Lien trên QL.9; chç Phiên, chci Phü An trên
tuyn dix&ng H Chi Minh nhánh Tây; chçi Kim Long trén tuyên QL.49C và mt
s chçi khác. D triên khai các giâi pháp dam bâo trt tr ATGT trén các tuyn
qu& 1 qua dja bàn tinh dc bit di qua các chçi dan sinh; UBND tinh Quãng Trj
yêu cu cac ca quan, dan vi, dja phuang thtrc hin nhim vii sau day:
1. Cong an tinh.
Chi dao hrc hxqng cãnh sat giao thông tip tiic sit chat kim soát
tai tr9ng
Xe; tang ci.thng tuân tra kiém soát, phát hin và x1r 1 nghiem các hành vi vi
phm pháp luat ye tr.t tir ATGT trong hoat dng vn tài du?ing b, tp trung vào
cac tuyn: Quôc I 9, &r&ng H ChI Minh nhánh Dông doan qua Gio Linh Cam Lô và nhánh Tây doan DaKrông - Ta Riit.
2. S& Giao thông 4n tãi.
- Chi d.o lçrc Iuçing Thanh tra giao thông, Tram kim soát tái trQng xc tang
cuOrng, siêt chat cong tác kiêm soát tâi trQng phuang tin trén dla bàn toàn tinh,
t.p trung vào các tuyên quOc l duçic üy thác quãn 1;
- ChU trI, pMi hcp vi UBND các huyn, thj xâ, thành ph kim tra, rà soát
dánh giá thirc trng ATGT cüa h thng k& câu ha thng giao thông, tInh hInh
hoat dng dan cu, thuong mai, cOng nghip, tiêu thu cong nghip dcc các tuyn
duthng tr9ng diem; bô sung bin cãnh báo, báo hiu khu dông dan cu, bin hn
ché toe d, gi giárn toe tai các vj trI qua khu virc cho, khu vurc dông dan cu, khu
cong nghiép, khu tp trung các trung hoc, bnh vin yen tuyên giao thông...
3. Sö Xày diung.

Chü tn, phi hap So Giao thông 4n tâi vâ UBND các huyn, th xâ, thành
phô to chüc kiêrn tra, dánh giá tInh hlnh vi phm quy djnh phap lut
xây
dirng trên hành lang ATGT trên các tuyên quôc I, thrOng tinh; dông thai dánh
giá kt qua thirc hin Chj thj s 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 cüa Thu ttxOng
ChInh phü v vic tang cliOng chân chinh cong tác quy ho?ch xay dimg, quãn 1
phát trin do thj theo quy hoch &rcic duyt.
4. LEND cac huyçn, th! xa, thanh pho.
ye

A

-

- Chi do các phông, ban chuyên mon lien quan cp huyn và UBND các
xâ, phuOng, thj trn tang cu&ng cong tác tuyên tmyn, vn dng nguOi dan sinh
sng dpc theo các tuyn thrOng giao thông chap hành quy djnh pháp 1ut ye trt
tir ATGT, van minh do thj; không vi phm quy djnh pháp 1ut
sir diing lông
thrOng, via he, hành lang ATGT; không th chirc, bô trI các khu virc kinh doanh
buôn ban, h9p chçi giüa lông, lê thrOng...; không lam phát sinh các nguy ca Ian
chim lông, l thrOng, hành lang ATGT; tang clx&ng kiêm tra, xir l dth diem vi
pham lan chiêm và tái 1n chim lông, l duOng, via h, hành lang ATGT, darn
duy trI trt t1r on djnh lâu dâi;
ye

- DM vOi cac chi Tan Long, cho Tan Lien trên QL.9; cho Phiên, chçy Phü
An trên tuyn thrOng Ho ChI Minh nhánh Tây; ch Kim Long trên tuyn
QL.49C; Yêu câu UBND các dja phiicing lien quan khân tnrang kiêm tra rà soát,
triên khai các giãi pháp dam bão trt t1r ATGT t?i các chçi nói trên; báo cáo day
dü nhüng khó khän, vuOng mac và dé xut giái pháp ye UBND tinh và Ban
ATGT tinh dê xern xét x1r l.
5. D nghj Cic Quân l thrOng b II tang cuOng cong tác phi hap vOi dja
phirang trong vic th1rc hin dánh giá thirc trng ATGT trên các tuyên quôc l
thuc thâm quyn quán l.
6. Giao Ban An toàn giao thông tinh tham muu UBND tinh xây dirng và
ban hành ke hoach dam báo trt tr hành lang an toàn thrOng b näm 2020 theo
Quyêt dnh sO 994/QD-TTg ngày 1 9/6/2014 cüa Thu tii&ng ChInh phü.
Yêu cu các ca quan ban ngành lien quan, UBND các huyn, thj xã, thành
phô triên khai thirc hin./
Noi nhân:
- Nhu trén;
- Uy ban ATGT Quôc gia (bc);
- Van phong ChInh phi (bc);
- Trtrmg va các PTB ATGT tnh;
- Chãnh vâ các PVP UBND tinh;
- VAn phông Ban ATGT tinh;
- Ltru: VT, CNi.
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