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THÔNG BÁO 
V     c thực h  n các b  n pháp đảm bảo ATGT trên địa bàn xã 

 

Thực hiện Công văn số 1940/UBND-KTHT ngày 28/8/2019 của Ủy ban 

nhân dân huyện Phú Tân về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo 

ATGT trên địa bàn huyện. 

Hiện nay, các tuyến đường trên địa bàn xã có nhiều khúc cua nguy hiểm, 

cùng với việc một số hộ dân trồng cây che khuất tầm nhìn và che ngang mặt 

đường. Mặt khác người dân hai bên đường xây dựng, sửa chữa, cải tạo công 

trình có cao trình cao hơn phần mặt đường hiện hữu và không bố trí hệ thống 

thoát nước, gây ứ động làm hư hỏng mặt đường nhựa. Hiện nay, đang vào mùa 

mưa bão, nhiều khả năng xảy ra gãy, đổ cây khi có mưa to, gió lớn và các tuyến 

đường bị ứ động nước sẽ gây nguy hiểm cho người và phương tiên khi tham gia 

giao thông. 

Để đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là tránh những tai nạn nghiêm 

trọng xảy ra, cũng như bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được sử 

dụng lâu dài và hiệu quả. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các 

ấp và người dân trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Tự chặt, mé cây che khuất tầm nhìn, che ngang mặt đường, giải tỏa các 

vật kiến trúc lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo an toàn cho người và phương 

tiện khi tham gia giao thông. 

2. Đắp đất 2m lề đường, khắc phục việc ứ động nước trước cửa nhà để tạo 

vẽ mỹ quan, bảo vệ mặt đường nhựa.  

3. Các cá nhân có phương tiện vận chuyển nông sản gia cố các bãi chùi đấu 

nối với đường nhựa không làm ảnh hưởng bùn, đất lên mặt nhựa gây nguy hiểm 

cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. 

Nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng và tài 

sản của người tham gia giao thông, Ủy ban nhân dân xã rất mong cơ quan, đơn 

vị và bà con nhân dân triển khai thực hiện tốt theo tinh thần thông báo này./. 

 

Nơi nhận:      
- TT.ĐU, HĐND, UBND xã; 

- MTTQ và các đoàn thể xã;  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Các ấp; 

- Đài Truyền thanh xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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