ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KIẾN XƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 634 /UBND -CAH
V/v phòng ngừa, xử lý tình trạng phơi
thóc, phơi, đốt rơm trên các tuyến giao
thông đường bộ

Kiến Xương, ngày 23 tháng 6 năm 2022

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Phòng tài nguyên và môi trường;
- Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Công an huyện;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đang bước vào thời điểm thu hoạch lúa
vụ Xuân năm 2022, để tránh tình trạng nhiều hộ dân tiếp tục tái lấn chiếm, sử
dụng lòng, lề đường để tuốt lúa, phơi thóc trên các tuyến đường như: Quốc lộ
37B, đường tỉnh, đường huyện và đường giao thông nông thôn; gây mất an toàn
giao thông, vệ sinh môi trường và có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông
cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng tránh các
vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra do sử dụng lòng, lề đường để tuốt lúa,
phơi thóc và phơi, đốt rơm rạ trên các tuyến đường giao thông. Ủy ban nhân dân
huyện yêu cầu:
1. Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng nông nghiệp và Phát
triển nông thôn phân công lực lượng chuyên môn tăng cường kiểm tra, đôn đốc
và phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo thực hiện và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; tham mưu UBND huyện có
văn bản phê bình đối với Chủ tịch UBND xã, thị trấn chưa thực hiện nghiêm túc,
còn để xảy ra tình trạng vi phạm sử dụng lòng, lề đường trái phép để tuốt lúa,
phơi thóc, rơm, rạ trên đường bộ và đốt rơm rạ trên đường bộ, trên đồng ruộng.
2. Đài truyền thanh - Truyền hình huyện phối hợp với Công huyện,
UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh
huyện, xã, thị trấn; chỉ đạo chuyên môn thường xuyên phát tin, bài tuyên truyền.
Đặc biệt phản ánh các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về
trật tự, an toàn giao thông.
3. Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, triển khai các mô
hình ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng hiệu quả rơm, rạ trong sản xuất, kinh
doanh như nuôi trồng nấm, làm phân hữu cơ, phân vi sinh phục vụ sản xuất và
đời sống.
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4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống lấn chiếm, sử
dụng lòng, lề đường để tuốt lúa, phơi thóc qua hệ thống loa truyền thanh của xã,
thị trấn tới các hộ dân, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị
số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc
giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an
toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; không phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông
sản hoặc để vật khác trên đường bộ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 35
Luật giao thông đường bộ; nêu rõ sự nguy hiểm của việc phơi thóc, rơm rạ trên
đường là nguy cơ gây mất an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông.
- Tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình phơi
thóc, lúa, rơm, rạ, nông sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ theo
quy định tại Điều 12 Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban, ngành,
đoàn thể của huyện và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động
đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của
UBND huyện; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thái Bình về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng,
lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Nhận Công văn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn triển khai chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ
quan trên các tuyến đường./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban ATGT tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dực

