
 

    ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

 
Số:         /UBND-KTHT 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Quảng Xương, ngày    tháng     năm 2022 

V/v kiểm tra và có biện pháp 

khắc phục tình trạng tự ý tháo 

dỡ lưới chống loá trên tuyến 

đường Quốc lộ 1A. 

 

 

 

 

 

Kính gửi:   

 - Công an huyện Quảng Xương; 

 - Chi cục quản lý đường bộ II.1; 

 - UBND xã Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên 

Trang, Quảng Khê, Quảng Chính, Quảng 

Trung và UBND thị trấn Tân Phong. 

  

Qua phản ánh tại bản tin Thời sự tối ngày 19/6/2022 của kênh TTV, Đài 

PTTH tỉnh Thanh Hoá về tình trạng một số người dân tự ý tháo dỡ lưới chống loá 

trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Quảng Xương, gây nguy hiểm cho nhiều 

lái xe vào ban đêm vì dễ bị lóa mắt bởi đèn pha của xe ngược chiều. 

Ngày 05/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 

1924/UBND-CN về việc xử lý việc tự ý tháo dỡ dải phân cách giữa trên Quốc lộ 

1A. Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị triển 

khai những nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn có Quốc lộ 1A qua địa bàn. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, tăng cường tuyên truyền người dân 

không được tự ý xâm phạm (tháo dỡ) lưới chống loá gây nguy hiểm cho phương 

tiện tham gia giao thông. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện trong việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

trên địa bàn mình quản lý; phối hợp với Chi cục quản lý đường bộ II.1 và các 

đơn vị liên quan để hoàn trả ngay lưới chống loá đã bị tháo dỡ. 

- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp 

tháo lưới chống loá trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn quản lý. 

2. Công an huyện Quảng Xương 

Chỉ đạo hướng dẫn lực lượng công xã, thị trấn điều tra, làm rõ tập thể, cá 

nhân tự ý tháo dỡ lưới chống loá, phá dỡ giải phân cách… Quốc lộ 1A vi phạm 

quy định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật. 

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trung tâm VHTDTT huyện theo 

chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với UBND các xã, thị trấn có Quốc lộ 1A qua 

địa bàn để tuyên truyền pháp luật bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, 



 

chấm dứt tình trạng tự ý tháo dỡ lưới chống loá và hạng mục khác trên Quốc lộ 

1A. 

4. Đề nghị Chi cục quản lý đường bộ II.1 phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn có Quốc lộ 1A qua địa bàn khẩn trương khắc phục, lắp đặt lại các lưới 

chống loá đã bị tháo dỡ tuyến đường Quốc lộ 1A. 

Đề nghị các đơn vị có liên quan, khẩn trương phối hợp thực hiện./. 

  

 Nơi nhận:          

- Như trên; 

- Sở GTVT (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT, KTHT (LHH1989). 

 

        CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

      Nguyễn Đức Thịnh 
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