
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 712/UBND-BATGT Văn Quan, ngày 16 tháng 7 năm 2019 

V/v tăng cường công tác đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông đường thủy nội 

địa, phòng chống tai nạn đuối nước 

trên địa bàn huyện Văn Quan 

 

        Kính gửi:   Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 78/BATGT-VP ngày 05/7/2019 của Ban An toàn giao 

thông vận tải Lạng Sơn về việc bảo đảm trật tự ATGT đường thủy mùa mưa bão trên 

đường tỉnh; 

 Để phòng, chống kịp thời công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng 

chống tai nạn đuối nước cho học sinh. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Uỷ ban nhân 

dân các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Các đơn vị được giao quản lý sửa chữa thường xuyên các tuyến đường tập 

trung thi công sửa chữa, bảo trì thường xuyên. 

2. Các đơn vị làm chủ đầu tư dự án xây dựng công trình, dự án sửa chữa khi thi 

công đào hố móng trên đường phải khẩn trương đắp lại đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, 

trường hợp chưa kịp đắp thì phải có rào chắn xung quanh và biển cảnh báo, hệ thống 

báo hiệu để đảm bảo an toàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 

3. Tiến hành kiểm tra tình trạng hoạt động của các cầu, ngầm, các vị trí có nguy 

cơ sạt lở trong mùa mưa bão để kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm để sửa 

chữa, xử lý nhằm đảm bảo ATGT trong quá trình khai thác sử dụng. Trong trường hợp 

xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm, thực hiện các quy định về xử lý đối với công trình có 

dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác sử dụng theo quy định.  

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng chức năng, các tổ 

chức chính trị xã hội, gia đình và nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền thực 

hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; thường xuyên 

tuyên truyền thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí vượt 

sông, suối cho nhân dân, học sinh thường xuyên qua lại bằng bè, mảng qua sông, suối; 

tại các ngầm tràn khi có nước lên cao cần cử người canh gác tuyệt đối không cho người 

qua lại... 

UBND huyện đề nghị các đơn vị, UBND các xã thị, thị trấn quan tâm triển khai, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;                                                                                       
- CT, các PCT UBND huyện;  

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện; 
- Các tổ chức chính trị XH; 

- Lưu VT.     
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

                      Hoàng Văn Quân 

 


