
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-CN 

 

Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2020 

V/v tăng cường công tác quản 

lý, bảo dưỡng thường xuyên 

các tuyến đường tỉnh do địa 

phương quản lý. 

 

 

Kính gửi:   

 - Sở Giao thông vận tải; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4935/SGTVT-QLGT ngày 

19/11/2020 của Sở Giao thông vận tải về kết quả kiểm tra công tác quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên đường tỉnh do địa phương quản lý. Sau khi xem xét, Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 

4935/SGTVT-QLGT ngày 19/11/2020, cụ thể: 

1. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, tăng cường công 

tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường tỉnh được giao quản lý 

đảm bảo theo quy định; sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng mục đích và hiệu 

quả. Riêng UBND các huyện: Hà Trung, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Như Thanh, Thọ 

Xuân và thị xã Nghi Sơn khắc phục ngay các tồn tại như báo cáo của Sở Giao thông 

vận tải tại công văn nêu trên (gửi kèm theo Công văn này), báo cáo kết quả thực 

hiện về Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/01/2021.  

2. Giao Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường 

xuyên kiểm tra công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh 

do địa phương quản lý. Kể từ năm 2021, nếu qua 2 kỳ kiểm tra mà không đạt yêu 

cầu, hoặc không có chuyển biến, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh điều 

chuyển công tác quản lý về cơ quan quản lý chuyên ngành để thực hiện, nhằm 

đảm bảo kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông trên tuyến đường./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- Lưu: VT, CN (H’47.938). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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