
UBND HUYỆN HẬU LỘC 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

Số:          /CV-BATGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Hậu Lộc, ngày       tháng    năm 2022 

V/v tăng cường công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông các 

tuyến đường trên địa bàn huyện 

Hậu Lộc cuối năm 2022.  

Kính gửi: Ban ATGT các xã, thị trấn. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Luật 

Giao thông đường bộ; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục 

ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 04-CT/UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về 

việc chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở 

GTVT, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh và các văn bản khác có liên quan. 

Ban ATGT huyện Hậu Lộc đề nghị Ban ATGT các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện tốt một số các nội dung sau: 

1. Giao Ban ATGT các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, thực 

hiện tốt công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường 

bộ trên địa bàn quản lý; tổ chức tuyên truyền và ký cam kết không vi phạm lấn 

chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; đặc biệt, tuyên truyền 

đến người dân không tuốt lúa, phơi, đốt rơm rạ trên mặt đường, lề đường gây bụi 

khói, làm hư hỏng mặt đường và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. 

2. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật 

tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, tuốt lúa, phơi, đốt rơm rạ 

trên mặt đường, lề đường trên địa bàn quản lý. Phối hợp với lực lượng chức năng 

khi có yêu cầu để kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trên các tuyến Quốc lộ, 

Tỉnh lộ và Huyện lộ. 

3. Tổng hợp, báo cáo về Ban ATGT huyện qua phòng Kinh tế - Hạ tầng các 

trường hợp vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý để Ban báo cáo, 

đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Lưu: VT, BATGT (Huy). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Yên Tuấn Hưng 
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