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HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-KTHT 
V/v khẩn trương hoàn thành việc 

khắc phục tình trạng tự ý tháo dỡ 

lưới chống loá trên Quốc lộ 1A. 

  Quảng Xương, ngày       tháng       năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Quảng Ninh, Quảng 

Bình, Tiên Trang, Quảng Khê, Quảng Chính, Quảng 

Trung và thị trấn Tân Phong; 

- Trưởng các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ; 

- Trưởng Công an huyện. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản: số 

1924/UBND-CN ngày 05/3/2022 về việc xử lý việc tự ý tháo dỡ dải phân cách 

giữa trên Quốc lộ 1A; số 9039/UBND-CN ngày 24/6/2022 về việc giao kiểm tra, 

xử lý theo phản ánh của Bản tin hằng ngày số 107- TNg/VPTU ngày 20/6/2022 

của Văn phòng Tỉnh ủy. Ngày 21/6/2022, UBND huyện Quảng Xương đã có 

Văn bản số 1711/UBND-KTHT, trong đó yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối 

hợp với Chi cục Quản lý đường bộ II.1 và các đơn vị liên quan để hoàn trả ngay 

tấm lưới chống lóa đã bị tháo dỡ trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn 

huyện. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đoạn các tấm lưới chống lóa bị tháo 

dỡ, chưa được lắp hoàn trả lại, cụ thể: xã Quảng Trung 5 tấm; Quảng Chính 4 

tấm; Quảng Khê 4 tấm; Quảng Bình 4 tấm; Tiên Trang 3 tấm; Quảng Ninh 4 

tấm; thị trấn Tân Phong 3 tấm. 

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông 

trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang, 

Quảng Khê, Quảng Chính, Quảng Trung và thị trấn Tân Phong. 

- Khẩn trương chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng chức năng lắp dựng, 

hoàn trả lại toàn bộ các vị trí tấm lưới chống lóa bị tháo dỡ, trong trường hợp 

thiếu thì phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ II.1 để mua mới (cụ thể liên hệ 

đồng chí Nguyễn Thị Kim Luân - Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Tĩnh Gia, di 

động 0385.159.054). 

- Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 1711/UBND-KTHT ngày 21/6/2022 

xong trước 11 giờ ngày 04/7/2022, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 

qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước 17h ngày 04/7/2022. Chịu trách nhiệm 

trước chủ tịch UBND huyện trong quá trình tổ chức thực hiện. 
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2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, 

Thanh tra huyện, Công an huyện và các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực 

hiện của UBND các xã, thị trấn nêu trên. Tham mưu cho Chủ tịch UBND 

huyện hình thức xử lý đối với các xã không thực hiện hoặc thực hiện không 

đảm bảo các nội dung chỉ đạo trên của Chủ tịch UBND huyện, theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng 

các Phòng, Thủ trưởng đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Huyện ủy (để b/cáo); 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT(LVNhat-2022.QLNN). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 

Nguyễn Đức Thịnh 
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