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Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 
 

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên các 

tuyến đường trong mùa mưa bão sắp tới, UBND huyện yêu cầu thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các loại pano, áp phích tuyên truyền, biển 

quảng cáo và cổng chào bắc qua đường QL8A; Có phương án bảo dưỡng, sửa chữa 

kịp thời nếu hư hỏng xảy ra. 

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang cây xanh đô thị, 

hạ tầng kỹ thuật trên một số tuyến đường trung tâm huyện Đức Thọ kiểm tra, di 

dời cây xanh trồng trong dải phân cách giữa che khuất tầm nhìn để đảm bảo ATGT 

(có khoảng 10 vị trí mở dải phân cách). Phạm vi di dời tính từ các điểm mở dải 

phân cách về 02 đầu, mỗi đầu 30m. 

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống điện chiếu 

sáng đường phố thị trấn Đức Thọ sửa chữa hoặc tháo dỡ 02 cột đèn chiếu sáng 

(đoạn từ ngã tư bà Viên - cầu Kênh, Linh Cảm) trồng ở dải phân cách giữa, hiện tại 

đã bị nghiêng đổ. 

- Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của 

UBND huyện đảm bảo theo đúng các quy định, đồng thời báo cáo kết quả thực 

hiện của các đơn vị về UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT-HT 
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