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Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công
chức cấp xã.
2. Ban Quản lý công trình công cộng:
Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi
xâm phạm ñường bộ; sử dụng ñường bộ ñể họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày
hàng hóa, vật liệu; phơi nông sản, hải sản; …; ñổ rác, phế thải và các hành vi gây mất
vệ sinh môi trường ñường bộ; lắp ñặt, xây dựng các công trình, biển quảng cáo, trang
trí, ñường dây trái phép, ảnh hưởng ñến kết cấu ñường ñô thị, ảnh hưởng ñến an toàn
giao thông và gây mất mỹ quan ñô thị. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong
việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên ñịa bàn huyện.
Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý bảo trì ñường bộ cho cán bộ,
công chức cấp xã.
3. UBND 03 xã:
Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng ñường ñô thị trên ñịa bàn theo phân cấp.
Quản lý và cho phép sử dụng tạm thời ñường bộ cho việc cưới, việc tang trên
ñịa bàn mình quản lý.
Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng ñường bộ theo phân
cấp; ñồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý các hành vi sử dụng vỉa hè ñể tập kết
vật liệu, bệ dắt xe, bậc tam cấp vào nhà và công trình trên phần ñất của ñường bộ trên
ñịa bàn mình quản lý theo quy ñịnh của pháp luật.
4. Thanh tra giao thông và Công an huyện:
Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñã ñược quy ñịnh; tăng cường công tác
tuần tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ công trình ñường bộ. Phối hợp
với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao
thông trên ñịa bàn huyện.
5. Các cơ quan, ban ngành, ñoàn thể huyện: tổ chức thông báo nội dung Quy
ñịnh này ñể toàn thể nhân dân trên ñịa bàn huyện ñược biết và chấp hành.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, Phòng Kinh tế có trách
nhiệm tổng hợp, trình UBND huyện xem xét, ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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