
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
THI XA CIA LO Dc 1p  - Tur do - Hanh phñc 

S& /UBND-DT Cira Lô, ngày tháng 9 näm 2020 

V/v tang ci.thng bão dam trt tir, 
ATGT dung b, không d xãy 
ra tai nn giao thông dc bit 
nghiêm trong trên dja bàn. 

KInh g1ri: 
- Cong an thj xã; 
- Trung tam Van boa, The thao và Truyên thông; 
- UBND các phuO'ng; 
- Phông Quán 1 do thj. 

Thirc hin Cong van s 578OIUBND-NC ngày 27/8/2020 cüa UBND tinh 
Ngh An v vic tang cung bão dam trt tsr, ATGT duOng b, không dê xây ra 
tai nin giao thông d.c bit nghiêm tr9ng trên dja bàn, UBND Thj xã yêu câu các 
&m vj thirc hin các ni dung sau: 

1. Cong an thl xã 
- Tip tiic tang cu?mg các hoat  dng tuân tra, kiêm soát giao thông duO'ng 

b; ixu tiên kiêm tra, xi 1 vi phm nghiêm các hành vi: Diêu khiên phucing tin 
trên dithng ma trong c th có chtt ma tüy; ngi.thi lái xe vi phm nông d con; 
dua phuong tin không dam bâo an toàn vào hot dng; lái xe qua thai gian quy 
djnh; vi phim quy djnh dôi vâi diêu kin lái xe 0 to kinh doanh vn tâi. 

- Kiêm tra hin trix&ng dé xtr l kjp thai các diem den, diem tiêm an tai nan 
giao thông trên các tuyên QuOc l khi nhn duqc dê nghj. 

- Két hgp cOng tác tuân tra, kiêm soát giao thông vi thrc hin nhim v11 

phông chông djch Covid- 19 trong hoat dng giao thông vn tái theo chi dao  cüa 
Cong an tinh. 

2.Trung tam Van hóa, The Thao và Truyên thông 
Day rnanh  tuyên truyên trên các phi.rang tin thông tin dai  chüng dc bit 

là tuyên truyên liru dng, xây drng các phóng sr chuyên dê phãn ánh ye tInh hInh 
chap hành pháp lust  ye trt tir an toàn giao thông; vn dng ngui dan th1rc hin 
nghiêm các quy djnh cüa pháp 1ut ye trt tir, an toàn giao thOng, hiu 1nh cüa 
ngi.thi thirc thi nhim vii bâo dam trt tir, an toàn giao thông; tuyên truyên khâu 
hiu "Dã uOng ruçm, bia - khOng lái Xe"; không phóng nhanh, vuçlt âu; khOng vuçt 
den do; di dung phn dixng, lan duOng; chü ' quan sat khi qua các nut &rng 
giao nhau. 

3. Uy ban nhân dan các phtrô'ng 
- Tip tic tang cithng quán trit, trin khai thirc hin nghiêm tik Nghj quyt 

s 56/2016/NQ-HDNID ngày 16/12/2016 cüa Hi dng than dan tinh Quy djnh 
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mt s bin pháp giãi tôa vi phm hành lang ATGT ththng b, diièng sit, he ph 
trén dja bàn tinh giai doan 2017 - 2020 và các van bàn chi do cüa UBND tinh, 
UBND Thj xã v cong tác bão dam TTATGT; nâng cao nhn thirc, trách nhim 
cüa ngui drng du trong cong tác bào dam TTATGT thuc chüc nàng, nhim 
vii, dia bàn, linh virc quàn 1. Thrc hin nghiêm t1ic kt luQn cüa các doàn kim 
tra do UBND tinh ho.c S Giao thông vn tài thành 1p và các vAn bàn chi dto 
cüa UBNID thj xã Cira Là. 

- Chi dao  Cong an phu&ng phi hcip vôi Cong an thj xã dy manh  cong tác 
tun tra, kim soát, xir l vi phm tr.t tic, an toàn giao thông trên các tuyn, dja 
bàn du?c  giao phii trách; thrc hin tt cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo dc 
pháp lut ye an toàn giao thông bng các hInh thi'rc phü hcip vâi tInh hInh phông, 
chông djch Covid-19. 

- Tiêp tiic day manh  tuyên tmyn, ph bin, giáo diic pháp luat  v quàn l, 
sü diing và bào v HLATGT, t chirc k lai  cam kt không vi phrn, tái 1n chim 
H1LATGT; tip tue rà soát, tp hp, cüng c h so các vij vic vi phm, tái lan 
chim HLATGT d xü pht vi phm hành chInh theo quy djnh. 

4. Phông Quãn 1 do thj 
- Phi hçp tIch c1rc vi các co quan, don v chirc nAng, dóng gop kin 

thit th1rc trong vic rà soát, 1p phuong an xr 1 trit d các dim den, diem tiêm 
nguy co tai nan  giao thông trên các tuyên drnmg b trên dja bàn. 

- Tham muu UBND Thj xã phê bInh ngithi dimg dâu Ban ATGT cap 
phir?mg và các phàng, ban, ngânh, don vj có lien quan th1rc hin không quyt lit, 
kern hiu qua các vAn bàn chi dao  cong tác bào dam, trt t1r ATGT cüa cp trên. 

Yêu cu don vi lien quan nghiêm tue trin khai thirc hin./9 

TM.UY BAN NHAN D ' Noinhan. 
- Nhu trén; KT.CHU TICH 
- UBND tinh; PHO CHU TICH 
- Ban ATGT tinh; 
- TT Thj üy, TT HDND Thj xã; (b/c) 

- Chü tjch UBND Thj xä; 

- Liru: VT, 
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