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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2228/UBND-CNXD
V/v tăng cường việc quản lý sử
dụng lòng đường, lề đường, hè
phố và bảo đảm trật tự an toàn
giao thông trên địa bàn tỉnh

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Trong thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do việc sử dụng
lòng đường, lề đường nhưng không có phương án đảm bảo an toàn giao thông
trong khi cơ quan chức năng chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn
hoặc hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với quy định. Thực hiện chỉ đạo của
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia tại Văn bản số 2671/VPCP-CN ngày 03/4/2019
về việc vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Vĩnh Phúc, Công văn
số 150/UBATGTQG ngày 12/4/2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc
đảm bảo an toàn giao thông các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân
(bản chụp các Công văn này kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có trách nhiệm đẩy mạnh
tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông,
trọng tâm là Luật Giao thông đường bộ; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt
đối không tự ý sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép để tổ chức các
hoạt động cộng đồng không sử dụng cho mục đích giao thông; không thực
hiện các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi gây nguy
hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:
- Chủ động phương án xây dựng các khu sinh hoạt cộng đồng nhằm phục
vụ nhu cầu của nhân dân địa phương (hoạt động hiếu, hỉ, liên hoan...). Trong
trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào
mục đích khác để tổ chức hoạt động cộng đồng thì phải xin phép cơ quan
chức năng và phải có phương án tổ chức bảo đảm tuyệt đối an toàn giao
thông, không được làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
- Giao trách nhiệm cụ thể đến Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và có
hình thức xử lý thích hợp nếu để xảy ra việc hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên
địa bàn xã, phường, thị trấn sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố không
đúng quy định nhưng không xử lý kịp thời, gây nguy cơ mất an toàn giao
thông.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc thường xuyên kiểm tra,
giám sát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định
pháp luật về sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố, về Quản lý và bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo phân cấp hoặc báo lên cơ quan quản lý
đường bộ cấp trên để kịp thời xử lý theo thẩm quyền.
3. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tăng cường kiểm tra,
giám sát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định
pháp luật về sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố, về quản lý và bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi thực hiện cấp phép hoạt động
diễu hành, quảng cáo và tổ chức biểu diễn nghệ thuật có sử dụng lòng đường,
hè phố, vỉa hè phải lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền về phương án đảm bảo
giao thông hoặc vị trí lắp đặt bảng quảng cáo. Tuyệt đối từ chối cấp phép đối
với tổ chức, cá nhân không xây dựng phương án đảm bảo giao thông hoặc vị
trí lắp đặt bảng quảng cáo làm che chắn tầm nhìn hệ thống báo hiệu đường
bộ; chịu trách nhiệm nếu việc cấp phép để xảy ra tai nạn giao thông.
5. Các cơ quan chức năng khi tham mưu hoặc cấp phép việc sử dụng
lòng đường, vỉa hè phải xem xét và kiểm tra phương án bảo đảm tuyệt đối an
toàn giao thông và chịu trách nhiệm nếu việc cấp phép nhưng để xảy ra tai
nạn giao thông.
6. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động phản
ánh việc sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố không đúng quy định trên địa
bàn tỉnh; lồng ghép vào nội dung chương trình để tuyên truyền việc sử dụng
lòng đường, lề đường, hè phố và việc chấp hành các quy định về trật tự an
toàn giao thông.
7. Đề nghị Thường trực Huyện ủy, Thành ủy các huyện, thành phố quan
tâm chỉ đạo UBND cấp huyện, xã thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời,
chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân
dân, hội viên nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai
thực hiện; trong quá trình thực hiện phải nêu cao trách nhiệm vai trò người
đứng đầu, chủ động xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền,
khẩn trương báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT các Huyện ủy, Thành ủy;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- VPUB: CVP, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.322.
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