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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Cẩm Xuyên, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

 
    

  Kính gửi:  

    - Công an huyện; 

    - Phòng Văn hóa - Thông tin; 

    - Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 
    

Hiện nay trên địa bàn huyện đang bắt đầu bước vào thu hoạch lúa vụ Xuân 

năm 2021; nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân 

không sử dụng lòng, lề đường trái phép để làm sân phơi, tuốt lúa; chăn thả gia súc 

trên các tuyến đường, lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ, làm nơi buôn bán, 

cưới hỏi gây mất ATGT; để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn TNGT do những hành vi 

trên. UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân qua hệ thống truyền thanh 

cơ sở với nội dung khuyến cáo những hệ lụy, nguy cơ xảy ra TNGT khi người dân 

lấn chiếm lòng, lề đường để tuốt lúa, phơi lúa, phơi rơm rạ và làm nơi buôn bán. 

- Chỉ đạo Công an xã có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố 

tình vi phạm; đặc biệt đối với trường hợp đốt rơm rạ làm hư hỏng kết cấu hạ tầng 

giao thông, đưa gạch đá, tre nứa quây lấn chiếm lòng, lề đường để lấy mặt bằng 

đặt máy tuốt, phơi nông sản… 

-  Nghiêm cấm các hộ dân chăn thả gia súc (trâu, bò) trên các tuyến đường, 

nhất là trên các tuyến QL1A, QL15B, QL8C, các tuyến đường huyện; trong các 

khu lưu niệm, khu du lịch biển Thiên Cầm. Tăng cường thông báo trên truyền 

thanh xã các nội dung của công văn để mọi người dân được biết và nghiêm túc 

thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm chăn thả gia súc (trâu, bò) trên các tuyến đường, nhất là trên các tuyến 

QL1A, QL15B, QL8C, các tuyến đường huyện; trong các khu lưu niệm, khu du 

lịch biển Thiên Cầm. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, các Ban quản lý chợ mở đợt cao điểm 

giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường để họp chợ, làm 

nơi buôn bán, cưới hỏi; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo 

quy định, dẹp bỏ các hàng, quán, ky ốt, biển quảng cáo lấn chiếm hành lang 

ATGT và che khuất tầm nhìn.  

Địa phương nào để xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, lòng lề 

đường để họp chợ, làm nơi buôn bán, dựng rạp làm cưới hỏi , lề đường để tuốt 

lúa, phơi lúa, phơi rơm rạ,… trên các tuyến đường thì Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn phải kiểm điểm, bị phê bình trước UBND huyện. 
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2. Công an huyện: Chỉ đạo các lực lượng CSGT, Công an các xã, thị trấn 

thường xuyên kiểm tra, phát hiện, tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm các 

trường hợp không tuân thủ, cố tình sử dụng lòng lề đường để tuốt lúa, phơi lúa, 

phơi rơm rạ, làm nơi buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ, cưới hỏi gây 

cản trở và mất ATGT, mỹ quan đô thị. 

3. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện: Tăng cường đăng tải tin, bài về 

nguy cơ tai nạn giao thông do lấn chiếm lòng, lề đường để làm nơi tuốt lúa, phơi lúa, 

phơi rơm rạ, … trên các tuyến đường; nêu rõ các tuyến đường, địa phương cụ thể để 

nâng cao tuyên truyền và làm căn cứ để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối 

với các cá nhân, tổ chức có liên quan. 

4. Phòng Văn hóa – Thông tin: Chỉ đạo các địa phương tổ chức, tuyên 

truyền vận động, nâng cao ý thức của người dân không sử dụng lòng, lề đường trái 

phép để làm sân phơi, tuốt lúa, chăn thả gia súc trên các tuyến đường, lấn chiếm 

lòng lề đường để họp chợ, làm nơi buôn bán, cưới hỏi gây mất ATGT. 

 Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

- Lưu: VT, KT&HT (2b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Phạm Hoàng Anh 
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