
UBND HUYỆN THANH MIỆN
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Số: 09/BATGT-KTHT
V/v phòng tránh nguy cơ xảy ra tai 
nạn giao thông do chiếm dụng lòng 
đường dựng rạp đám cưới, đám tang

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

Thanh Miện, ngày 03 tháng 6 năm 2022

    

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
 

Thực hiện Công văn số 77/BATGT-A1 ngày 30 tháng 5 năm 2022 của 
Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương về việc phòng tránh nguy cơ xảy ra tai 
nạn giao thông do chiếm dụng lòng đường dựng rạp đám cưới, đám tang, Ban 
An toàn giao thông huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội 
dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 
1160/UBND-VP ngày 17/4/2018 về chấn chỉnh tình trạng chiếm dụng lòng 
đường, dựng rạp cưới, đám tang, đốt rơm rạ gây mất trật tự an toàn giao thông.

2. Khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, khai tử, UBND các xã, thị trấn 
tuyên tuyền, vận động, ký cam kết đối với hộ dân không chiếm dụng lòng đường 
để dựng rạp cưới, đám tang, nhất là các hộ dân sống ven Quốc lộ, đường tỉnh, 
đường huyện, nơi có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao, tiềm 
ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ban An toàn giao thông huyện Thanh Miện đề nghị UBND các xã, thị 
trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: BATGT, KTHT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Bùi Hữu Tiếp
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