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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số: 2366 /UBND-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hàm Thuận Bắc, ngày 18 tháng 9 năm 2018

V/v tăng cường tuần tra, kiểm tra,
đảm bảo an toàn cho tất cả các cầu,
tràn đường bộ trên các tuyến đường
trên địa bàn huyện.

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện;
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Theo yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận tại Công văn số
3162/SGTVT-HTGT ngày 06/9/2018, về việc tăng cường tuần tra, kiểm tra, đảm bảo
an toàn cho tất cả các cầu, tràn đường bộ trên các tuyến đường do địa phương quản lý.
Để hạn chế tình trạng xói lở mố, trụ cầu, đầu cống, mái tràn đường bộ làm ảnh
hưởng đến an toàn công trình, người và phương tiện tham gia giao thông; UBND
huyện yêu cầu phòng Kinh tế & Hạ tầng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện và
UBND các xã, thị trấn thực hiện các công việc sau:
- Khẩn trương kiểm tra tình trạng tất cả các cầu, cống, tràn trên các tuyến đường
do mình quản lý để kịp thời phát hiện và xử lý, khắc phục các dấu hiệu xói lở có nguy
cơ xảy ra sự cố công trình cầu, cống, tràn. Chú ý tình trạng xói lở nón mố, móng mố,
móng trụ cầu, đầu cống, mái tràn và hư hỏng các bộ phần phòng hộ khác;
-Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên các
khu vực sông, suối ở địa phương làm thu hẹp, thay đổi dòng chảy tự nhiên, gây ngập
lụt, xói lở công trình giao thông và các công trình xây dựng khác.
Yêu cầu phòng Kinh tế & Hạ tầng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện và
UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Hiền);
- Lưu: VT.
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