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V/v chủ động các biện pháp đảm bảo 

an toàn giao thông, ứng phó ảnh 

hưởng mưa lớn, ngập úng cục bộ và 

sạt lở đất trên địa bàn huyện. 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Chi Lăng, ngày  13  tháng 5 năm 2022 
 

 

         Kính gửi: 

    - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

        - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

      - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1373/SGTVT-QLKCHT&ATGT ngày 11/5/2022 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục tăng cường công tác 

đảm bảo an toàn giao thông, ứng phó ảnh hưởng mưa lớn, ngập úng cục bộ và 

sạt lở đất.  

Căn cứ tình hình mưa lũ và thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện 

Chi Lăng, UBND huyện Chi Lăng yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Chi Lăng thực hiện những nội dung sau: 

1. Trước tình hình phức tạp của thời tiết, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

tập trung chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, trượt lở đá, chủ động theo 

dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

những đoạn đường hay bị ngập úng sạt lở, các vị trí cầu, cống có nguy cơ gây tắc 

đường để có phương án cảnh báo và khắc phục ngay các sự cố để đảm bảo an toàn 

cho người dân và phương tiện giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt. 

 2. Đối với đường huyện, đường tỉnh thuộc địa phận các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Chi Lăng. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng: Khẩn trương báo cáo Sở 

Giao thông vận tải tỉnh để chỉ đạo đơn vị duy tu, khoán quản lý, bảo dưỡng thường 

xuyên (đối với đường tỉnh) thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố sạt lở đất, úng 

ngập để đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường tỉnh; Đối với các 

tuyến đường thuộc huyện quản lý, thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo giao 

thông bước 1 đồng thời xây dựng phương án khắc phục triệt để các điểm sạt lở, úng 

ngập trên các tuyến để đảm bảo phục vụ cho người dân và các phương tiện giao 

thông được lưu thông thuận lợi, an toàn. 

3. Đối với đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm có các điểm sạt lở, ngập úng 

yêu cầu xã, thị trấn huy động máy móc thiết bị, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách 

xã, nguồn huy động xã hội hóa để thực hiện việc khắc phục tình trạng trên, đảm 

bảo giao thông thông suốt. Trường hợp khối lượng lớn, phức tạp cần sự hỗ trợ từ 

huyện, yêu cầu các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo ngay UBND huyện để xem xét có 

phương án hỗ trợ để khắc phục kịp thời. 
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Chi Lăng thực hiện theo đúng nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Giao thông vận tải tỉnh (BC); 

- TT Huyện ủy (BC); 

- TT HĐND huyện (BC); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCH PCTT&TKCN huyện; 

- Lưu: VT, KTHT (NTĐ) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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