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              Hữu Lũng, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

  - Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Gia Long LQ; 

  - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế Trần Mai. 

 

Thực hiện Công văn số 3953/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 15/12/2022 của    

Sở Giao thông vận tải về chủ động ứng phó với rét hại, băng giá, sương muối trên 

các tuyến đường quốc lộ, đường địa phương. UBND huyện Hữu Lũng đề nghị các 

cơ quan đơn vị thực hiện một số nôi dung như sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý sửa chữa thường xuyên các tuyến đường huyện 

trên địa bàn tăng cường kiểm tra xử lý khắc phục kịp thời các sự cố trên đường 

trong điều kiện thời tiết có diễn biến bất lợi. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu quản lý bảo dưỡng 

thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên trên các 

tuyến đường được giao. 

- Chỉ đạo các đơn vị đang thi công chuẩn bị sẵn các điều kiện cần thiết để 

khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố. Đảm bảo giao thông trên các tuyến đường 

được thông suốt. 

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của không khí lạnh, nắm bắt 

tình hình trên các tuyến đường để tham mưu cho Lãnh đạo huyện có phương án chỉ 

đạo xử lý tình huống kịp thời và hiệu quả. 

2. UBND các xã thị trấn. 

- Phối hợp đơn vị quản lý sửa chữa thường xuyên các tuyến đường huyện 

trên địa bàn tăng cường kiểm tra xử lý khắc phục kịp thời các sự cố trên đường 

trong điều kiện thời tiết có diễn biến bất lợi. 

- Nắm bắt kịp thời các đoạn, tuyến đường có xuất hiện băng, tuyết gây nguy 

cơ mất an toàn giao thông và thông báo trên các phương tiện truyền thanh của địa 

phương để người tham gia giao thông biết và phòng, tránh. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tổ chức trực gác, phân 

luồng giao thông trên địa bàn quản lý. 

3. Các đơn vị trực tiếp quản lý đường huyện: Công ty cổ phần xây dựng 

và thương mại Gia Long LQ; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng kinh 

tế Trần Mai. 



- Tăng cường công tác quản lý bảo trì đường bộ, công tác tuần đường, lưu ý 

các biện pháp thoát nước để đảm bảo mặt đường khô ráo, kiểm tra, đôn đốc cán bộ 

được giao có trách nhiệm quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, rà soát, nắm 

bắt kịp thời các đoạn, tuyến đường có xuất hiện băng, tuyết gây nguy cơ mất an 

toàn giao thông, đặc biệt quan tâm đến các tuyến đường có nhiều phương tiện qua 

lại, các tuyến đường có nhiều đèo dốc quanh co nguy hiểm. 

- Tăng cường các biện pháp cảnh báo, tuyên truyền để các lái xe, đặc biệt là 

xe chở khách qua các khu vực đèo dốc, có ảnh hưởng của băng, tuyết, trơn trượt 

tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên đường bộ. 

- Xây dựng phương án, chuẩn bị nhân lực, xe máy, phương tiện, thiết bị sẵn 

sàng tham gia ứng cứu, phân luồng giao thông khi có sự cố gây tắc đường. Tăng 

cường lực lượng, phương tiện để dọn dẹp băng, tuyết trên mặt đường (nếu có), 

trường hợp cần thiết thì thực hiện các biện pháp hạn chế lưu thông, nhằm đảm bảo 

an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. 

4. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông, khi xảy ra các sự cố đột xuất, ùn tắc giao thông hoặc tai nạn 

giao thông nghiêm trọng phải có báo cáo nhanh và báo cáo tổng hợp về UBND 

huyện Hữu Lũng qua (phòng Kinh tế và Hạ tầng) số điện thoại 0205 3827 460.   

 UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn;(b/c) 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT.                                                                      

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                           
 

 Dương Thị Hạnh 
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