
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2816/SGTVT-QLKCHTGT An Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2022 

V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên 

đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023 

 

 

 
        Kính gửi:  

- Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông và Nông nghiệp;   

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty Cổ phần Phà An Giang; 

- Các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CTGT 73. 

  

Thực hiện theo Công Điện số 12/CĐ-CĐBVN ngày 23/12/2022 của Cục 

Đường Bộ Việt Nam về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023 đối với các Dự án 

ĐTXD CTGT. 

Để tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn giao thông, 

đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc do thi công công 

trình, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng 

chống cháy nổ trong quá trình triển khai thực hiện các dự án ĐTXD CTGT, Sở 

Giao thông vận tải yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố, Ban QLDA Công 

trình Giao thông và Nông nghiệp, các Chủ đầu tư và nhà thầu thi công khẩn 

trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GTVT và các quy định của 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp 

thời chỉ đạo của Bộ GTVT tại Quyết định số 1534/QĐ-BGTVT về Kế hoạch 

công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và 

mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 và văn bản số 13496/BGTVT-CQLXD 

ngày 19/12/2022 về bảo đảm trật tự ATGT gắn với phòng, chống dịch Covid -19 

và phát động phong trào thi đua trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 

Quý Mão năm 2023 đối với các dự án ĐTXDCTGT. 

2. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, trong đó 

chú trọng các nhiệm vụ sau: 

2.1. Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên hệ thống đường bộ theo tiêu chuẩn, tiêu chí quy định, trong đó: 
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a) Kịp thời vá, sửa nền, mặt và lề đường, không để mặt đường có ổ gà, vỡ 

hỏng, sình lún, hằn lún sâu ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ; thường 

xuyên vệ sinh mặt đường, lề đường, mặt cầu,… không để bùn, đất, vật liệu, rác, 

chất thải rắn rơi vãi trên mặt đường, lề đường; khắc phục những điểm nước 

đọng, ngập nước. 

b) Bảo dưỡng, vệ sinh bề mặt cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ, các vị trí 

lắp đặt mắt phản quang, đinh phản quang để bảo đảm tác dụng của hệ thống biển 

báo, phản quang; kiểm tra, rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ: vạch sơn kẻ 

đường, biển báo, cọc tiêu, v.v… để kịp thời sửa chữa hư hỏng và bổ sung các vị 

trí còn thiếu để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. 

 c) Tổ chức phát quang cây cối, chướng ngại vật che khuất, hạn chế tầm 

nhìn của lái xe; cắt xén cỏ, tỉa cây tại các vị trí trồng trên đảo giao thông, dải 

phân cách bảo đảm xanh, sạch, đẹp và không ảnh hưởng đến người tham gia 

giao thông; 

d) Kiểm tra tình hình khai thác và thực hiện bảo dưỡng thường xuyên cầu, 

cống, rãnh thoát nước: nạo vét cống, rãnh, khơi thông dòng chảy; phối hợp với 

chính quyền địa phương và ngành chức năng tạo điều kiện để tiêu, thoát nước từ 

cầu, cống, rãnh của đường bộ ra khu vực sông, suối, hồ và các khu vực địa hình 

thấp (ruộng, nương vv…) đảm bảo mặt đường, lề đường không bị ngập nước 

ảnh hưởng đến ATGT và tuổi thọ công trình; 

đ) Kiểm tra tình trạng hư hỏng, xuống cấp, đánh giá khả năng làm việc 

của cầu yếu, cầu đã xuất hiện hư hỏng, xuống cấp, cầu đã khai thác trên 10 năm, 

cầu được kiểm định ghi nhận có xuất hiện hư hỏng, dấu hiệu hư hỏng để có biện 

pháp theo dõi, đề xuất sửa chữa, đề xuất hạn chế tải trọng hoặc các biện pháp an 

toàn khác; Kiểm tra sự làm việc của các hệ thống thiết bị phục vụ vận hành cầu, 

nhất là cầu dây văng, sửa chữa khắc phục nếu có hiện tượng mất an toàn; 

e) Kiểm tra chất lượng và tình hình hoạt động của các bến phà, cầu phao 

trên địa bàn; rà soát các thiết bị phao cứu nạn, cứu sinh trang bị cho hành khách, 

cán bộ, nhân viên vận hành phà và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn khác; đồng 

thời thực hiện các biện pháp bảo dưỡng thường xuyên các hạng mục của bến phà 

theo nội dung tại Điểm a, b, c và d Mục này. 

g) Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống chiếu sáng để bảo đảm các công 

trình chiếu sáng hoạt động bình thường. Đối với các công trình chiếu sáng do 

địa phương quản lý, thường xuyên kiểm tra, rà soát, bảo trì, sửa chữa nếu cần 

thiết để bảo đảm hệ thống chiếu sáng hoạt đồng bình thường.  

2.2. Tổ chức vận hành, sử dụng an toàn các bến phà, cầu phao, hầm, các 

thiết bị phục vụ quản lý, vận hành, khai thác công trình đường bộ; tổ chức thu phí, 

vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng ổn định tránh ùn tắc giao thông. 

2.3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến giao 

thông trọng điểm; có biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn; có 
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phương án bố trí nhân lực để phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức, 

điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc;  

2.4. Yêu cầu các chủ dự án xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải kịp thời hoàn trả mặt đường, 

các bộ phận công trình đường bộ bảo đảm chất lượng. Hoàn thành việc xây dựng 

hoặc tạm dừng thi công trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán trước ngày 

18/01/2022 (ngày 27/12 Âm lịch) nhưng phải thực hiện các quy định tại Mục 3 

Công văn này. 

2.5. Triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT tại các dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường bộ, các dự án sửa chữa, bảo trì đường bộ, cụ thể: 

a) Các đơn vị quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng, 

thi công sửa chữa (gọi chung là Nhà thầu thi công) thực hiện công tác bảo đảm 

trật tự ATGT trên công trường thi công các dự án trong dịp Tết Dương lịch 

2023, Tết Nguyên đán và thời gian các địa phương diễn ra hoạt động lễ, hội 

Xuân Quý Mão. Tập trung các công việc sau: 

- Tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng để sớm hoàn thành dự án 

đưa vào khai thác, sử dụng để góp phần bảo đảm giao thông đường bộ được an 

toàn, thông suốt; 

- Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa đối với phần đường dành cho người, 

phương tiện tham gia giao thông khu vực triển khai dự án;  

- Yêu cầu các Nhà thầu thi công phải có kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên, 

người lao động trực, gác hướng dẫn, điều tiết giao thông trong trường hợp cần 

thiết. Công khai công bố số điện thoại cán bộ trực tại phạm vi công trường. 

b) Đối với các dự án dừng thi công trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 

thì thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND cấp tỉnh. Trừ trường hợp xử lý cấp 

bách, khắc phục hậu quả thiên tai và một số trường hợp đặc biệt khác cần triển 

khai thi công để bảo đảm giao thông được khai thác bình thường thì được thực 

hiện cho đến khi hoàn thành công việc, nhưng phải có biện pháp tổ chức, bảo 

đảm giao thông hợp lý, tránh ùn tắc giao thông.  

2.6. Các công việc khác: 

Chủ đầu tư thực hiện: kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị thi công xây 

dựng trên đường đang khai thác không thực hiện đầy đủ các quy định để bảo 

đảm an toàn giao thông (không bố trí đầy đủ nhân lực,biển báo hiệu, rào chắn, 

đèn cảnh báo, v.v…); xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, đặc biệt các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường như: Xây dựng lều 

quán, ki ốt bán hàng, dựng rạp để vật tư, hàng hóa trong phạm vi lòng, lề đường, 

taluy; đấu nối trái phép;  

Vì sự nghiệp phát triển chung, Sở Giao thông vận tải đề nghị  Ban 

QLDA Công trình Giao thông và Nông nghiệp, UBND các huyện, thị xã, 
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thành phố, Công ty Cổ phần Phà An Giang, các Chủ đầu tư và nhà thầu thi 

công và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CTGT 73 quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Than tra Sở GTVT; 

- Lưu: VT, QLKCHTGT.      

 

KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                  Đinh Văn To 
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