ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 87 /UBND-QLĐT
V/v đảm bảo ATGT, vệ sinh môi
trường, mỹ quan đô thị trước,
trong dịp Tết Nguyên đán và các
ngày Lễ hội đầu xuân năm 2021

TP. Lạng Sơn, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Các đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu thi công trên
địa bàn thành phố;
- UBND các phường, xã.

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi
trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn trước, trong dịp Tết
Nguyên đán và các ngày Lễ hội đầu xuân Tân Sửu năm 2021, UBND thành phố
Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. UBND các phường, xã:
Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện Công văn số
32/UBND-QLTTĐT, ngày 07/01/2021 của UBND thành phố về việc tổ chức đợt
cao điểm ra quân xử lý, đảm bảo trật tự ATGT, TTĐT trên địa bàn thành phố.
2. Các đơn vị chủ đầu tư:
Đôn đốc, nhắc nhở và yêu cầu các nhà thầu thi công dọn mặt bằng gọn
gàng, sạch sẽ đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh đô thị nơi công trình đang
thi công trên các tuyến đường đô thị, đặc biệt là những vị trí, địa điểm diễn ra
các hoạt động tổ chức sự kiện; khẩn trương hoàn trả hiện trạng mặt đường để
đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn trong dịp tết Nguyên đán; yêu cầu xong
trước ngày 06/02/2021 (ngày 25 âm lịch). Phối hợp với các cơ quan chức năng
xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không chấp hành theo đúng quy định.
3. Các nhà thầu thi công:
Có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo đúng tiến
độ, chất lượng công trình; trong quá trình thi công, vận chuyển vật liệu, phải có
biện pháp che chắn, không để xe tha lôi đất đá ra ngoài đường, không để rơi vãi
vật liệu trên đường, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh đô thị nơi thi công công
trình; khẩn trương hoàn trả hiện trạng mặt đường để đảm bảo cho nhân dân đi lại
an toàn trong dịp tết Nguyên đán; yêu cầu xong trước ngày 06/02/2021 (ngày 25
âm lịch).
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UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GTVT Lạng Sơn;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh Lạng Sơn;
- CT, PCT UBND TP;
- Ban QLDA ĐTXD thành phố;
- Phòng QLĐT thành phố;
- C, PCVP, CV;
- Lưu: VT.
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