UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Số: 1304/UBND-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Thái Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2022

V/v đảm bảo trật tự ATGT, TTĐT phục vụ
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm 2022 tại thành phố Thái Bình.

Kính gửi:
- UBND các phường, xã thuộc thành phố;
- Đội Thanh tra xây dựng - Quản lý trật tự đô thị;
- Công ty Cổ phần Môi trường và CTĐT Thái Bình.
Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị
phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại thành phố Thái Bình
(từ ngày 06/7/2022 đến ngày 09/7/2022) theo kế hoạch số 35B/KH-BCĐ ngày
23/6/2022 của Ban Chỉ đạo thành phố; UBND thành phố chỉ đạo như sau:
- UBND các phường, xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về
lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông
đường bộ để họp chợ, bán hàng; tập kết VLXD, để xe ô tô, xe máy… không
đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát, bổ sung, sửa chữa các gờ
giảm tốc; sửa chữa khắc phục các hư hỏng mặt đường các tuyến đường thuộc
thẩm quyền quản lý để đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn.
UBND các phường Kỳ Bá, Quang Trung, Đề Thám phân công, bố trí lực
lượng thực hiện công tác đảm bảo TTĐT, ATGT tại cổng các trường học nơi đặt
địa điểm thi trong các ngày diễn ra kỳ thi; hướng dẫn người nhà thí sinh để xe
trên vỉa hè, tuyệt đối không được để xe, tập trung người ở dưới lòng đường gây
cản trở, ùn tắc giao thông.
- Đội Thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị thường xuyên kiểm tra,
đôn đốc, phối hợp UBND các phường, xã xử lý, tham mưu xử lý nghiêm các vi
phạm về lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn
giao thông đường bộ trên địa bàn.
- Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị tăng cường quét dọn vệ
sinh đường phố; kiểm tra, kịp thời sửa chữa, khắc phục, vận hành hiệu quả hệ
thống điện chiếu sáng, điện trang trí; phát hiện các vị trí tiềm ẩn mất an toàn
giao thông để có biện pháp xử lý, cảnh báo phù hợp đảm bảo an toàn giao thông.
Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND TP;
- Lưu: VT, QLĐT.
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