
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
TH! XA CIYA LO Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: /UBND-DT 
V/v tang cu'?mg bão dam trt tir an 

toàn giao thông trong nhung 
tháng cu& näm 2020. 

Cj'a Lô, ngày tháng 12 nám 2020 

KInh gi:ri: 
-Cônganthjxa; 
- Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông; 
- U51 ban nhân dan các phuing, 

Thirc hin Cong van s 8389/UBND-NC ngày 27/11/2020 cüa UBND tinh 
Ngh An v vic tang ctrô'ng cong tác báo dam trt t1r an toàn giao thông trong nhttng 
tháng cui näm 2020. D bào dam trt tir an toàn giao thông trên dja bàn thj xã nhithg 
tháng cui näm 2020, UBND thj xã yêu cAu: 

1. Cong an th! xã 
- Tip tiic thçrc hin quyt 1it, hiu qua cao dim bâo dam trt ti,r ATGT trong 

nhü'ng tháng cu& näm 2020, trong do tp trung kim tra, xir 1 nghiêm các hành vi 
vi phim là nguyen nhân trirc tip dn dn tai nn giao thông, dc bit là các vi phm 
v nng d cn, sir diing cht ma tüy khi diu khin phuang tin giao thông co giói, 
châ hang qua kh& qua tâi, chO qua s ngthi quy djnh (dc bit vOi xe ô tO vn tài 
khách djp Tat), không di mu bâo him khi ngi trên xe mO to, xe gn may dang luu 
thông... 

- Chü trI, ph& hçip chat chê vád các 1rc luçing churc nàng d bào dam trt tir 
ATGT truâc, trong, sau Têt Nguyen dan Tan Si:ru và L hi müa xuan 2021. 

2. Trung tam Van hóa, The thao và Truyn thông 
Tang thai hrçmg phát song, dang tin, bài và thirc hin thu?ng xuyên, lien t1ic 

ni dung tuyên truyn, ph bin pháp lutt v dam bâo trt tir ATGT, chng ün tc 
giao thông; biu dumg các din hInh ngi.thi t&, vic tt, các trii?Yng hçip guang mâu 
chp hành; cong khai phê bInh nhung trung hçrp c tmnh vi phtm. 

3. Uy ban nhân dan các phtrông 
- Tiêp tiic triên khai thrc hin nghiêm thc, có hiu qua Chi thi so 12-CTiTU ngày 

09/01/20 13 cüa Ban Thuông vi Tinh üy v "Tang cung s11 länh do cüa Dâng vó'i cong 
tác dam bâo trt tr ATGT"; Kê hoch so 254/KH-UBND ngày 26/4/2019, Kê hoch sO 
591/KH-UBND ngày 22/10/2020 cüa UBND tinh Ngh An và K hoch s 90/KR-
UBND ngày 10/5/2019, K hoach so 143/KH-UBND ngày 31/10/2020 cüa UBND thi xã. 

- Chi dio các 1rc lucmg chüc nang dy mnh vic thirc hin các nhim vii 

nhm bão dam trt tir ATGT trên dja bàn, bào dam cho ngui dan di li thun lqi, 

an toàn. 
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4. Phông Quãn 1 do thi 
- Tham mini kin toàn Ban ATGT cp thj. Chü tn, phi hçp vâi các phông, 

ban, ngânh, dan vi lien quan tham mixu tng kt cong tác ATGT näm 2020 và xây 
drng K hotch bâo dam ATGT näm 2021 cüa thj xã. 

- DOn dc viêc trin khai th?c hin cüa các phông, ban, ngành, dan vj, da 
phrnmg lien quan và tng hcip báo cáo tInh hInh trt tir ATGT v UBND thj xã. 

Yêu cu các dan vj lien quan nghiêm tüc triên khai thirc hin 

Noi n/thn: 
- UBND tinh; 
- Ban ATGT tinh; 
- TT Thj us', TT HDND Thj xã; 
- ChU tjch UBND thj xã; 
- Liru: VT,DT. 

 

TM. UY BAN NHAN DAfr 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH (d b/c) 

  

     

VO Van Hung 
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