
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S& /UBND-DT Cz'ca Lô, ngày tháng 10 nám 2020 
V vic xir 1 tInh trng hçp 
chç, tp kt rae thai trên duông 
gay mAt trt tr ATGT. 

KInh gi:ri: 
- Các phông, ban, ngành, thj xâ; 
- Mt trn To quôc và các doàn the; 
- Uy ban nhân dan các phtthng. 

Thuc hin Cong van s 193/ATGT ngày 08/10/2020 cüa Ban An toân giao 
thông tinh Ngh An ye vic chi dio xir l tInh tring h9p chç, tp kt rác thai trên 
dung gay mat trt t11 ATGT. UBND thj xa giao các phông, ban, ngành lien quan, 
UBNID các phuông, d nghj Mt trn T quc và các doãn th trin khai mt s ni 
dung nhu sau: 

1. UBND các phithng 
- TAng c1.rng cong tác tuyên truyn, 4n dng nhân dan không sir ding 

lông duing, via he d hçp chç, buôn ban hang hóa; không t.p kt rác thAi, phai 
nông sAn gay Anh huàng dn trt tir, an toàn giao thông. 

- To chüc ra quân giAi tOa vi phm hAnh lang an toàn giao thông, via he do 
thj; xir l dirt dim tInh trtng h9p chq, buôn ban hang hóa trên lông ththng, via 
he; không d xy ra tInh tring tp kt rae thAi trén lông thring, 1 thrng gay ô 
nhim mOi tnrng vA m.t an toàn giao thông; 

- PMi hçip vói Di quAn l trt tr do thj rà soát và xir l nghiêm các hành 
vi vi phm v trt tir an toàn giao thOng, kjp thri xir 1 ngAn chtn tInh tr1ng tp 
k& rae thAi trên lông &thng, phai ram, rt, nông sAn trén mt dting. 

- Phi hçip vci Cong ty c phãn MOi tnring do thj và Djch vi du ljch Cira Lô 
thuing xuyên thu gom x1r 1 rác thAi kjp thôi, huàng dn nguôi dan thu gom xü l, 
phân loai rác theo dung quy djnh, không tp kt rae thAi trên lông, l di.rô'ng, hành 
lang an toAn giao thông. 

2. Cong an thi xã: Tang cung cOng tác tuân tra, kiêm soát xü 1 nghiêm 
các hành vi vi phtm v tr.t tir an toàn giao thông, trong do tp trung xü 1 tInh 
tring hçp chq, buôn ban hang hóa trên lông l di.r&ng, tp ket rác thAi, 4t 1iu xay 

dmg không dung nai quy djnh; các trung hçip cO vi phm, nêu gay tai nn giao 
thông thi phAi chju trAch nhim, tru?mg hçip xy ra tai nn giao thông nghiêm 
tr9ng, dc bit nghiêm trçng thi phAi truy ctru trách nhim hInh sir theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

3. Phông Tài Nguyen Môi truong: Hrnng dn các phung, dan vj ye quy 
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trInh thu gom, phân loai xir l rác thai, không d tInh trng tp kt rác thai trên 
lông dung, via he, hành lang an toàn giao thông gay ô nhim môi tri.thng và lam 
mt trt tir an toàn giao thông. 

4. Phông Van hóa - Thông tin; Trung tam Van hóa, The thao Va Truyên 
thông: Tang cithng thyi luqng tin, bài tuyên truyn v nguy cci xy ra tai nn giao 
thông do hành vi, tii tp dông ngi.thi hQp chçi, buôn ban trên lông, l du&ng; hành 
vi tp kt rae thai trên dirông gay ô nhim môi tri.thng và mt an toàn giao thông. 

A . A . - A A 5. Be ngh Mt trn To quoc th! xa, cac to chu'c Boan the: Tang cuo'ng 
cong tác tuyên truyn, 4n dng, nhc nhi các hi viên gixang mu không hp 
chc, tp k& rác thai, phai nông san trên lông dithng nht là các tuyn Quc l, 
thr&ng ni thj gay mt trt tir an toàn giao thông, phê phán, len an các hành vi vi 
phm v trt tir an toàn giao thông ti các dja phuang non cu trü. 

Yêu cu các dan vj có lien quan, UBND các phumg clii dao trin khai thirc hi/._, 

No n/ian: TM.U( BAN NHAN DAN  J- 
- Nhix trn; CHU J ICH 
- Ban ATGT tinh; 
- TT Thi ñy, TT HDND Thi xã; (b/c) 
- Các Phó ChU tjch UBND Thj xã; 
- Lisu: VT, 

Doãn Tin Dung 
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