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THI xA CIA LO

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM
Dc Ip - Tir do - Htnh phüc

S:673 /UBND-DT

Cz'ra Lô, ngày
18tháng 5 nám 2021

V/v tang cung tuyên truyn, ngàn
chn, xir l tInh trng ngithi dan ln
chim lOng, l du'ng lam noi phoi,
dt rom rt nông san trên dja bàn.

KInh g1ri:
- UBND các phuing;
- Trung tam Van boa, Th thao và Truyên thông thj xà;
- liJy ban MTTQ thi xã.
Thrc hin Cong vAn sé 1625/SGTVT.QLDA ngày 17 tháng 5 11am 2021
cüa S Giao thông vn tài Ngh An v vic ATGT trên tuyn du0ng giao thông
ni Vinh — Ciira Lô (giai doan 1). UBND thj xA Cüa Lô yeu cu các dan vj có
lien quan thirc hin mt s nOi dung sau:
1. UBND các phu'ô'ng
- TAng cumg các bin pháp tuyên truyn, nhc nh ngt.thi dan, nht là
ngi.thi dan sinh sng d9c hai ben các tuyn duô'ng b (dc bit là trên tuyn
dung giao thông n& Vinh — Cira Lô) không sir ding lông, 1 dung trái phép
d lam nai tu& lüa, phai ram rt và các loai nông San; tuyt dôi không d& ram,
ra, các san phtm phii cüa nông nghip sau thu hoach trên di.rmg và d9c hành
lang an toàn các tuyn du?mg b, gay ô nhim môi trung và ânh hithng nghiêm
tr9ng dn hoat dng giao thông.
- Chi dao các 1irc luçing Cong an phung dAy rnanh cong tác tun tra,
tuyên truyn, nhc nhi và xü l nghiêm các t chtrc, cá nhân sir diing lông, l
thrOng, via he trái quy djnh pháp lut. Dc bit là nh&ng hành vi: diing gch, dá
xp thành hang trên thrOng d ngAn không cho các phucing tin giao thông di
vào khu virc phai nông san; nguO'i dan mang xe tir ch, phuang tin ra giUa
du?.rng d thu d9n nông san; ngiIri dan dt ram ra, các san phm phi cüa nông
nghip sau thu hoach d9c hàrth lang an toàn các tuyn dithng b lam hu hông kt
cu ha tng giao thông, tao khói dày dc gay ành hu&ng nghiêm tr9ng dn boat
dng giao thông.
2. Trung tim VAn hóa, The thao và Truyên thông thi xA
Dy manh vic tuyën truyn v nguy ca xy ra tai nan giao thông do hành
vi phai ram ra, nông san, vt can. . .trên di.thng và vic sir diing xe may kéo, xe
ba gác d chi hang boa, nông san tham gia tren các tuyn giao thông thông qua
h thng truyn thanh Ca s&.
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3. Be ngh Uy ban MTTQ thj xã
Tang cithng cong tác tuyên truyên, van dOng, nhäc nhô các hi viên, doàn
viên guang mu không phoi ram ra, nông san trên lông duèng nht là các tuyn
quc 1, dtRing tinh gay mt trQt tr ATGT, phê phán, len an các hành vi vi phm
v trt tr ATGT ti các da phuang nai cu trü. Dng thii thành 1p các th trçrc
tip tuyên truyn, 4n dng nhân dan chip hành nghiêm, không phai rorn r,
nông san và dt vt can trên lông dung.
Yêu cu các dan vj lien quan và d nghj Uy ban MTTQ Thj xã trin khai
thirc hin dung theo ni dung dà nêu tren./.T
T'Jo'i n/ia,,:
- Nhu' trén;
- S Giao thông Ngh An (báo cáo);
- Chô tjch UBND Thj xä;
- Uy ban MTTQ Thj xã;
- Luu: VT,
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