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KE HOACH
Bão dam trt t,j an toàn giao thông nãm 2021 trên dja bàn thj xã Cfra Là.
Thirc hin K hoach 13/KH-UBND ngày 12/01/2021 cüa UBND tinh Ngh
An ye vic bão dam trt tir an toàn giao thông näm 2021 trên dja bàn tinh Ngh
An, UBND thj xã xây drng K hoich thirc hin cong tác bào dam trt tir an toàn
giao thông nàm 2021 vói chü d "Nâng cao hiu !y'c, hiu qua và kj cu'ong
thrc thipháp luçIt v an toàn giao thông" vOi ni dung ci th nhu sau:
I. MIJC JJICH
1.Nâng cao thirc trách nhim, tInh chuyên nghip, dao due ngh nghip
cüa ngithi thrc thi cong vii trong linh vrc báo dam trt tir an toàn giao thông
(ATGT). Tip tVc nâng cao nhn thirc và thüc ti,r giác chip hành pháp 1ut cüa
ngrñ tham gia giao thông, xây dçrng van hóa giao thông trong cong dng.
2. Bào dam giao thông thông su&, an toàn trên cà dithng b và drnng
thüy nOi dja, phic v tt nhu cu vn tâi và di iaj cüa nhân dan; dáp irng tt nhu
cu v giao thông 4n tâi gop phn thñc dy phát trin kinh th - xâ hôi, nht là
vâo các ngày L, Hi trong 11am 2021.
3. Giàm trén 5% tai nan giao thông trén câ 3 tiêu ehI (s vi, s ngui
chit, s ngithi bj thuang) so vi nAm 2020; giâm tai nan giao thông dtc bit
nghiêm tr9ng; giàm tai nan giao thông do nguyen nhân ung ruo'u, bia diu
khin phuang tin giao thông.
4. Han ch ti da, không d xày ra tInh trang ün tc giao thông trén các
tryc giao thông chInE thuc dja bàn thj xã. Dam bão hành lang giao thông thông
thoáng, dam báo m quan, van minh dixmg pM, via he.
II. YEU CAU
1. Chi dao và t chi'rc trin khai thirc hin quyt lit, dng b các giài
pháp trên toàn thj xâ, tr cp th dn cp phu&ng ngay tü du näm và duy trI cà
nàm 2021.
2. Các phông, ban, ngành, doàn th có lath dao là thành viên Ban ATGT
thj xa phài có k hoach hoat dng và b trI ngân sách phü hçp vói chuc nàng,
thim vi và diêu kin thrc tiên cña &m vj, dja phuang dam bâo tiêt kiêm, tránh
hInhthüc.
3. PM bin, quán trit thim v den tüng can b, cong chüc, vien chuc và
nguii lao dng; gn trách nhim cüa cá nhân nguii dung dâu vâi ket qua thirc
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hin nhiêm vu báo dam trât tir ATGT trong pham vi chüc näng, nhim vi, thm
quyên cUa các cci quan, dcin vj thirc thi cong vii.
4. Tang cung lrng diing khoa h9c cong ngh trong cong tác bào dam trt
tirATGT, truàc hêt là chü tr9ng lrng diing cong ngh thông tin trong quãn 1
diêu hành vn tài, diêu khin giao thông; giám sat, phát hin và xü l vi phm v
trât tu ATGT.
5. Trin khai thrc hin dy dü theo các van bàn chi dao, hithng dn, don
dOc cüa các cap, các ngành lien quan v cOng tác bão dam trgtt t1,r ATGT trên dja
bàn quân 1.
III. NHI1M VJ TRQNG TAM
D thirc hin ducic các mic tiêu, yêu cu nên trên, các phông, ngành cp thj
xà, UBND các phithng phài tQp trung th%rc hin t& các nhim vi tr9ng tam sau:
1. Xây dimg chucing trInh, k hoch và t chirc trin khai dng b, thit
th1rc các giài pháp dam bào trt tr ATGT, chng ün ttc giao thông, dc bit
quan tam to chirc giao thông hçip 1 trong các djp cao dim và các L, Hi. Lng
ghép mvc tiêu dam bão an toàn giao thOng, tránh ün tc giao thông trong các
quy hotch, k hoach phát trin kinh t - xã hi cUa thj xã, các phuè'ng và cac d
an du tu to ra nhu cu giao thông, vQn tài hn.
2. Di mOi, nâng cao hiu qua cOng tác tuyên tmyn, ph bin, giáo diic
pháp lut v trt tir ATGT, trt tir do thj; xây dirng van boa giao thông an toàn
và than thin môi tris&ng trong mci tang 1&p nhân dan. Co chin luçic truyên
thông v van hóa giao thông trén các phucing tin thông tin dti chüng, trén mng
xà hi và nhitng mOi tru&ng thông tin phü hcp vri nhu cu thj hiu cüa thanh,
thiu niên.
3. Nâng cao chit lucmg, hiu qua quán 1 nhà nuóc v giao thông 4n tâi,
xây drng, dt dai, du ljch và djch vi có lien quan dn nhim vçi bào dam ATGT
và chng ün ttc giao thông. Nâng cao näng lirc, hiu 1rc, hiu qua và trách nhim
cong vii trong cOng tác tun tra, kim soát, kjp thai phát hin và x1r 1 nghiêm các
tru?mg hçip vi pham, nht là sr diing mçiu bia, vi phm tc d, chi qua s ngui
quy dnh, không di mu bào him khi ngi trên mô to, xe may, xe dp din; 1rng
diing cOng ngh, thit bj k thut nghip vi d phát hin và xir l các hành vi vi
phtm trt tçr ATGT. Kjp thai có phucing an t chüc phân 1ung giao thông và b
trI 1irc krçing diu tit giao thông tai các nt giao thOng, các tuyên du?ing tr9ng
dim, tuyn dising có hru krçing ngxii tham gia giao thông cao, khu virc dOng
ngithi, ncii t chirc các sir kin, 1 hi lan hoc trong các djp L, Tk
4. D.y nhanh tin d và nâng cao cht luçmg cOng tác du tu xay drng,
nâng c.p, cãi tao h th6ng kt cu ha thng giao thông gn vi cong tác duytu,
bâo duOng cOng trInh giao thông; trin khai du tu các dir an ket câu ha tang
giao thông tr9ng dim; tip tic thirc hin tang cuang cong tác bào v hành lang
an toàn giao thông du&ng b, duing thüy ni dja.

3
5. Tiêp tc câi thin, nâng cao chat luçmg djch vi vtn tâi, nâng cao näng
1irc, chat luçmg va giâm da dê thu hut hành khách, hang hóa kê câ 4n tâi du?ng
thüy ni dja.
6. Day manh irng dung khoa h9c cong ngh, thành tiru cüa cách mng
cong nghip 4.0 trong cong tác quãn 1, diu hành, t chirc giao thông; nhu cOng
tác tuyên truyên, phô biên, giáo dc pháp luât, diu khin giao thOng, tun tra
kiêm soát và xi:r 1 các vi phtm pháp 1ut v trt tr ATGT.
7. Phôi hçp vói các dcin vj lien quan thirc hin dng b các giâi pháp htn
chê s1r diing phucing tin cci giâi cá nhân theo l trInh, quy djnh cUa pháp 1ut;
kiêm soát chtt diu kin v an toàn k thut vâ báo v môi tnr&ng cüa các
phuo'ng tin CCI gii, (ttc bit khu virc do thj.
8. Quân 1 chtt chê hoit dng xây dirng, báo dam vic du tu xay dirng
mi hotc diu chinh, sp xp các khu cOng nghip, khu dan cu, trung tam
thucing mai, truông hçc, bnh vin... phü hçTp vó'i nãng lirc k& cu h tang giao
thông và 4n tâi cOng cong.
IV. PHAN CONG NHIM VIJ
Ngoài nMng thim vli thi.thng xuyên, yêu cu các phông, ban , ngành,
doàn th và chInh quyn các cp t trung chi dao, thirc hin dng b, quy& 1it
mt so trong tam Cong tác sau:
1. Ban Chi dio cong tác dam bão ATGT thl xã
- ChÜ dng tham muu chi dao, htrâng dn, don dc trin khai kjp thai,
hiu qua K hoach nay và các chi dao cüa cp trên v cong tác dam bâo trt t1r
ATGT trong nãm 2021 von chü dt "Nâng cao hiu ly'c, hiu qua và kj cu'o'ng
thrc thipháp luIt vt an toàn giao thông".
- Thuông xuyên kim tra, dOn dc, dánh giá UBND các phuing, Cong an
thj xä và các dan vj lien quan trin khai thirc hin K hoach.
- Phi hop voni Trung tam Van hoá, Th thao và Truyên thông thj xã duy
trI, nâng cao hiu qua các chuyên trang, chuyên mvc, tin bài v an toàn giao
thông; dy math cOng tác tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp 1u.t v
TTATGT, các bin pháp phông tránh tai nan giao thông bang nhiêu hinh thuc da
dang, phong phü, có chiu sâu, trên h thng thông tin cci sâ, tp trung tuyên
truyn cho di tixqng thanh, thiu niên và tré em.
- DOn dc vic thirc hin Chi thj sO 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 cüa Thu
tuonng ChInh phü v tang cithng thrc hin Lut phông, ching tác hai cüa ruu,
bia; Nghj djnh s 100/2019/ND-CP ngây 30/12/2019 cüa ChInh phü quy djnh xr
phat hành chInE trong linE vrc giao thông dtthng b và du&ng sat.
- Tip tic pMi hgp t& vâi cãc don vj lien quan t chirc rà soát, dê xuât
phucing an xi1 l bat cp h thông báo hiu bao dam ATGT, khäc phiic các diem
giao thOng, các nut giao thông giüa du&ng phi ra
tim n nguy cci v tai
dming chInh.
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- Tham mru UBND thj xä chi dao chin chinh cong tác bào dam trt tir an
toàn giao thông duing thug ni dja; rà soát và cp b sung thit bj ciru sinh dam
bâo an toàn giao thông duing thu ni dja.
- PhOi hcp vói phông Ni vi kjp thai d xut, tham mixu UBND thj xã
khen thithng nhu'ng tp th& cá nhân có thành tIch xutt sic; phé bInh nhirng tp
the, cá nhân không hoàn thành nhim viii trong cOng tác dam bâo TTATGT.
2. Phông Quãn 1 do th1
- Thuè'ng xuyên theo dOi, don dc các dan vj, UBND các phuèng trin khai
th%rc hin K hoach nàm an toàn giao thông 2021, trong do tp trung cong tác
nâng cao hiu qua cong tác quàn l Nhà niiâc v dam báo trt tir an toàn giao
thông.
- Phi hqp trin khai thirc hin Chi thj s 03/CT-TTg ngày 16/01/2020
cüa Thu ti.róng ChInh phü v tang cithng thirc hin Luat Phông, chng tác hai
cüa ruau, bia và Nghj djnh s 100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cüa ChInh phü
quy djnh xt:r pht hành chinh trong linh vllc giao thông dung b và duông sit.
- Tang cithng quàn 1 Nhà nuóc v giao thông du&ng thüy ni da, nht là
v phuang tin thüy ni dja chi khách ngang sOng, chO' khách du ljch trên các
tuyn du&ng thüy ni dja; kim tra, kim soát và kiên quyt dInh chi hoat dng
cüa các câng, bn và phuang tin thüy ni dja, hang hãi chua dáp irng dy dü
quy djnh v an toàn; t chirc diu tit giao thông, chng Va, trôi di vyi các cOng
trInh vut song.
- Phi hçip vâi các dan vi, UBND các phithng t chirc kim tra, kháo sat
kjp thai d xut xà 1 các vi trI nguy him tim tn tai nan giao thông trén các dja
bàn tr9ng dim; d xut san ké vach san phân lan phân 1ung, 1p dt b sung
các thit bj phii trg ATGT, bin tuyên truyn, bin cânh báo tai nan giao
thông.... ('triê'n khai cá nám,).
- Tham mini UBND thi xã chi dao chn chinh cOng tác bào dam trt t%r an
toàn giao thông dithng thüy ni dja, nht là tai các bn do, dja dim du ljch song
nithc,... (Quj 11/2021).
- Tang cu0ng kim tra, chn chinh cong tác cp phép xây dirng dOi vth các
cong trInh ntm d9c theo tuyn du6ng giao thông phai dam bao ye an toàn giao
thông; chi dao, huing dn các phuO'ng, Di quàn l trt tir do thj rà soát các truOng
hçip xây dmg vi phm hành lang an toàn giao thông trên dja bàn, dê có phuang an
tháo do, di dñ theo dung quy djnh.
- Nâng cao cong tác quan l chat luçing cong trInh giao thông theo thâm
quyên ngay tir khâu khao sat, thiêt kê; tham mxu UBND thj xã chi dao day
nhanh tin d các dir an xây dimg, nâng cap, bão trI du0ng b; kjp thai sua chüa
nhüng dim hu hông gay mt an toàn giao thông, sua chüa, nâng cap, bô sung
h thng tin hiu giao thOng, bin báo hiu giao thông...
- Chü trI, phôi hgp UBND các phuOng, Ban quãn 1 do thj tang cuOng
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trin khai thirc hin cong tác duy tu, süa chüa, báo duOng h thng duô'ng ni
thj, bô sung các thiêt bj phu trg dam bào ATGT trên dirmg ni thj; thuô'ng
xuyên kiêm tra và kjp thñ d xut xi:r l các dim den, dim tim n nguy cc tai
nan giao thông trên dja bàn. Chi dao, don dc các phumg thirc hin duy tu, sira
chta, bão dumg h thng diiông phuông, dixô'ng khi... nhtm bâo dam giao
thông an toàn, em thun.
- Tham mini trin khai quy hoach các dim dü'ng, d xe trén dja bàn dam
báo khoa hçc; có phuang an th chirc, diu tit, phân lung giao thông hçip l,
linh boat nhäm nâng cao hiu qua khai thác kt cu ha thng hin hu.
3. Cong an thl xã
- Dy manh tun tra, kim soát xi:r 1 vi pham v trt tr ATGT trên dja
bàn thi xã theo chi dao cüa Cong an tinh; xây dirng các phucing an và k hoach
tun tra kim soát xü 1 vi phm, tp trung phát hin, xr 1 nghiêm các hành vi
vi pham là nguyen nhân trrc tip gay ra tai nan giao thông, dc bit tp trung
vào các hành vi vi pham nng d cn, ngui diu khin phuo'ng tin ca gii
dumg b ma trong cor th có ch.t ma thy; chi qua kh qua tái, châ qua s ngithi
quy djnh; không di mu bâo him khi dang ngi trên xe mô to, xe gn may dang
luu thông; diia phuang tin không dam bào an toàn vào hoat dng... nh.t là vào
các ngày L, Hi theo chü d nàm ATGT 2021: "Nâng cao hiu lrc, hiu qua
và kj ciwng thrc thipháp luit v an bàn giao thông".
- Xây dirng các k hoach tun tra, kim soát xi:r 1 chuyên d nhu: Vi
pham nng d cn, kim soát hành vi vi pham nng d cn, ma tüy; tâi tr9ng
phuo'ng tin; sü ding din thoai khi lái Xe; xe khách, xe but... M các dçit cao
dim bão dam trt tir an toàn giao thông vào thii gian phirc tap v an toàn giao
thông tai các ngày L lan trên dja bàn trong nãm 2021.
- Tng kt, rut kinh nghim và xây drng phuo'ng an b tn 1irc luçmg,
phucing tiên bào dam trât tir ATGT, dn doàn phic v1i các hi nghj, sir kin
chInh trj, xã hi lan, dc bit là Dai hi Dai biu toàn quc 1n thu xiii cüa
Dàng, btu ci'r dai biu Quc hi và Hi dng nhân dan các cAp nhim kS' 20212026.
- Dy manh cong tác tuyên truyn, giáo dic pháp lut v trt tr an toàn
giao thông; 4n dng quân chüng nhân dan tir giác chap hành pháp lust ye trt tir
ATGT; phông chng lm diing nng d cn "dA uông rugu, bia - không lái Xe";
tip t11c thirc hin có hiu qua cuc vn dng "Van boa giao thông vth bInh yen
song nuóc".
- Tang cuang 1rng diing cong ngh thông tin vào cong tác bão dam trt tir
an toàn giao thông, pMi hçip vâi ngành giao thông vn tài chia sé các d lieu
thông tin d xir 1 các hanh vi vi pham, cung cAp day dü so lieu trong cong tác
bao dam trt tr an toàn giao thông nhu: Tai nan giao thông, quàn l phuong tin,
s 1iu tun tra, kim soát, xu l vi pham... hang tháng, hang qu cho Ban an
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toàn giao thông thj xâ (qua phông Quàn 1 do thj) d tng hcp báo cáo cp trên
theo quy djnh.
- Tip t1ic thirc hin nghiêm Chi thj s 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 cüa
Thu tung ChInh phU v tang cumg thirc hin Lutt Phông, chng tác hai cña
nrau, bia; Chi thi so 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 cüa Thu tithng ChInh phü v
tang ciRng thirc hin các giái pháp cp bach bão dam TTATGT trong hoat dng
vtn tái dthng b; Chi thj sO 23/CT-TTg v tang c111ng bâo dam TTATGT
dithng thüy ni dja; Chi thj s 29/CT-TTg v xir l phiiong tin ht niên han sir
diing, qua han kim djnh; Chi thj s 32/CT-TTg v tang ci.thng kim soát tãi
tr9ng phuang tin giao thông và Chi thj s 33/CT-TTg v tang cithng quán 1,
1p lai trt tir hành lang ATGT duông b, duông sit; Chi thj s 04/CT-TTg ngày
19/01/2018 v viêc day mnh triên khai các giái pháp nhàm nâng cao hiu qua
thrc hin quy djnh bt buc di mu bâo him di vOi nguôi di mO to, xe gn
may, xe dp din.
4. Phông Tir pháp
- Chü tn phi hçTp vâi các phông, ban, dcn vj lien quan tham muu cho
UBND thj xã xây drng Va trin khai thiic hin kê hoach tuyên truyn pháp lut
v trt tir an toàn giao thông trên dja bàn thj xâ gn vâi chü d näm ATGT 2021,
dng thñ có giái pháp nâng cao chtt lisqng cong tác tuyên truyn giáo dic pháp
1ut trén dja bàn (Quj I và quJ> 11/202 1).
- Chü tn phôi hçip vâi Ban ATGT, các ban, ngành, doàn th, t chirc
ChInh trj - xã hi lien quan t chüc, huóng dn tham gia hiu qua các cuc thi
tim hiu pháp 1ut v dam bâo trt tir ATGT.
5. Phông Giáo duic và Dào t,o
- Chi dao các nhà tru1ng phát buy vai trô, trách nhim cüa các t chüc
Doàn, Hi, Di trong vic gitt gin trt tir an toàn giao thông; day manh Cuc vtn
dông "h9c sinh, sinh viên vi Van boa giao thông" và tiêp tic triên khai Mo
hInh "Cng trumg an toàn giao thông".
- Tang cuOng tuyên truyn, giáo dijc pháp lut v trt tir ATGT, quán trit
giáo viên, h9c sinh, phii huynh nghiêm chinh chap hành, dc bit các ngày Lé,
Hi trong nam; chü dng thirc hin các giài pháp chng On tc giao thông tai các
cng trung tai thai dim dn trumg và tan truO'ng, nht là tai các trueing mâm
non và tiu bce.
- Xây drng k hoach trin khai thirc hin Nãm an toàn giao thông 2021
trong h thong giáo diic và phát dng "Tháng an toàn giao thông cho h9c sinh
ti truOng" (tháng 9/2021).
- Tip ti1c nghiën ciru sira dM b sung tài 1iu giâng day an toàn giao
thông chInh khóa hin hành, cho phO hçip hcm vi ni dung, lüa tuôi, cap hc và
thi luqng giáng day cOa các cap hoc.
- Phi hçip vfii Ban ATGT thj xã, Cong ty Honda Vit Nam triên khai
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thirc hin k hoch tang mu báo him dat chun cho hc sinh bithc vào lop 1
trén toàn thi xã nãm hoc 202 1-2022 (QujII-III/2O21).
- Tang ctthng t chuxc k cam kt hpc sinh không sü diing mô to, xe may
và xe dp din khi chixa dü tuôi theo quy djn}i, không ti tip, cô vu dua Xe, không
uông ruçu bia khi lái Xe, không di xe dan hang ngang gay can trO vâ ün tc giao
thông.
6. Phông Tãi chInh - Kê hoch: Trên ca sO can di ngân sách dja
phixang, tham mixu UBND thj xã bô trI kinh phi thirc hin nhim v1i dam bão an
toàn giao thông theo dung phân cp quân l ngân sách Nba nuOc và các quy
djnh hin hành.
7. Ban Chi huy Quân sr th! xã
- Chi do triên khai các bin pháp báo dam trt ti,r ATGT trong 11rc luçing
quân sir, giü vüng các chi tiêu.
- TAng cuô'ng han nüa cong tác tuyên tmyn, pM biên giáo dic pháp lust
v trt tir ATGT d mi quân nhân, cong nhân viên chüc qMc phông, nguOi lao
dng trong quân di gi.rang mu, ti,r giác ch.p hành nghiêm quy djnh cüa pháp
luât v trtt tu ATGT.
- Tang cuOng cong tác quãn l, sà diing phuang tin 4n tAi quân s11;
kim djnh an toàn k5 thut bâo v môi truô'ng xe may quân sr. Không d xAy ra
tai nan giao thông dc bit nghiêm tr9ng lien quan dn xe ô to quân sir.
- TAng cisOng hoat dng tun tra, kim soát, duy trI nghiêm vic ch.p
hành các quy djIIli cüa pháp lut, Diu lnh, Diu l cüa quail di di vOi nguOi
diu khin phisang tin quân sir khi tham gia giao thông; pMi hçip chit chë vOi
cc quan chüc nAng cüa dja phuang xü l nghiem các hành vi vi pham trt tir
ATGT gay hu qua nghiêm tr9ng.
8. Phông Ni viii
- Phát dng phong trào thi dfla dam bão trt ti,r an toàn giao thông tOi các
ban, ngành, dan vj và các dja phuang trong thj XA. HuOng dn các ban, ngành,
dja phuang dua tiêu chI an toân giao thông i mt trong các tiêu chI bInh xét
danh hiu thi dua, trong do chu trong trách nhim nguOi dimg du dja phuang,
dan vj di vOi Cong tác báo dam trt tir an toàn giao thông. B sung kt qua cong
tác bào dam trt tr an toàn giao thông vào báo cáo thành tich khi d ngh xét
khen thuOng các danh hiu cho tp th, cá nhân.
- Tng kt, dánh giá hiu qua trin khai thirc hin Quyt djnh s
07/2018/QD-UBND ngay 31/01/2018 cüa UBND tinE ye Quy djnh tam thai xir
l trách nhim, khen thuOng, k lut trong vic thirc hin nEim vit bao v két
cu ha thng giao thOng, giAi tOa 1n chim, cMng tái 1n chim hành lang an toàn
giao thông trén dja bàn tinh (Quj IV/2021).
9. Phông Y t
- Chi dao Trung tam y t nghiêm tuc thirc hin quy djnh v tiêu chuân sOc
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khóe cho ngithi lái Xe, vic khám sue khóe djnh k' di vâi ngi.thi lái xe ô to và
quy djnh ye ca sâ khám sirc khóe cho nguii lái Xe.
- Phôi hcip vi Ban ATGT thj xã và các dan vj lien quan thng kê báo cáo
các tru&ng hqp tai nan giao thông; djnh k' báo cáo v bnh nhân xét nghim
nng d cn trong máu tai các bnh vin.
- Chi dao các ca s y t trên dja bàn thj xâ, tIch circ ph& hçip ciru chüa kjp
thai khi có tai nan giao thông xáy ra, nht là di vói các vi1 tai nan giao thông
nghiêm tr9ng, dc bit nghiem trçng phãi cr di ngü bác s5 kjp thô!i cuu chra
khc phiic giám thiu dn müc thp nht hu qua do tai nan giao thông gay ra.
10. Phông Van hóa - Thông tin
- Chü trI phi hçp vói các ca quan thành viên Ban An toàn giao thông thj
xâ tuyên truyn và ph bin thrc hin tiêu chI "Van hóa giao thông" bng nhiu
hInh thüc phü hçip vói các di tuqng gn vâi näm an toàn giao thông 2021
"Nâng cao h4u 1rc, hiçu qua và kj cwong thtc thipháp luit bâo dam trut tt
an bàn giao thông".
- Tang cithng kim tra, don dc, hixrng dn vic quàn 1 1p dt bin
quáng cáo ngoài tthi theo Quy& djnh s 47/2018/QD-UBND ngày 27/11/20 18
süa dôi bô sung mt so diêu Quyêt djnh s 59/2017/QD-UBNID ngày 22/9/2017
cüa UBND tinh; kjp th?ii tham mixu xu l các tnthng hçip vi pham theo quy djnh.
- Dy math các hoat dng tuyên truyn huâng ung "Ngày th giâi tung
nim các nan nhân tü vong do tai nan giao thông" näm 2021.
11. Phông Tài nguyen và Môi trirng
Chi drao, dOn dc hrnng dn các dja phucmg trin khai vic chinh l các
bin dng v dt, hiu chinh h sa quàn l dt dai (nu có bin dng) sau khi
giài tOa vi phm hành lang an toàn giao thông.
12. Th1 doàn
- Xây drng K hoach tuyên truyn, trin khai NAm an toàn giao thông 2021
trong t chirc thanh, thiu nien trên dja bàn thj xã, d tuyên truyn 4n dng
huàng dn các cp b doàn trin khai thirc hin. Xây dirng yà nhân rng các mô
hInh dim v an toàn giao thOng, các t& di thanh niên tir quán, tnthng h9c, khOi,
gucmg mu chp hành pháp 1utt v trt ti.r an toàn giao thông.
- Chü trI t chuc cuc thi tuyên truyn v bào dam trt tr, an toàn giao
thông tren dja bàn thj xã, bang hInh thuc xây dimg các video, phóng sr tuyên
truyn v chü d phông chng lam diing ruu, bia khi tham gia giao thông trong
can b, doàn viên thaith niên; ngày hi thanh niên vOi van hóa giao thông, các
chrang trInh thin nguyen giüp dO các nan nhân, gia dInh nan nhân bj tai nan
giao thông có hoàn cãnh dc bit khO khän. (Quj II, 111/202 1).
- Xây dirng các hi nhóm Group trén các trang mng xã hi dành riêng
cho doàn viên thanh niên d tuyén truyn, giáo diic nâng cao thuc pháp 1ut ye
trt ti1 an toàn giao thông cho các doàn viên thanh nien trên dja bàn th xa.
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13. Trung tam Van hóa, The thao và Truyn thông
Tp trung xây dimg các chuyên miic, chucing trmnh, ni dung tuyên truyn
barn sat chü dé näm an toàn giao thông trên h thng Dài truyn thanh co s v
các chü truong, chInh sách cUa Dáng, Nhà nuâc v dam bão trtt tçr, an toàn giao
thông, chong ün täc giao thông; chü d "Nâng cao hiu lyc, hiu qud và kj
cu'o'ng thy'c thi pháp lut vt an toàn giao thông". Biu dirnng các din hInh
tiên tin, phàn ánh các tnrmg hçp thiu tinh thn trách nhim, có du hiu tiêu
c1rc, vi phm pháp 1ut v an toàn giao thông duông b, duông st, duing thüy
ni dja (thzthng xuyên).
14. Ban quãn 1 do thj
- Triên khai cong tác quàn 1 bâo trI h thng giao thông du&ng b trên
dja bàn th xã, tang cuông cOng tác duy tu, si:ra chüa, bào dumg cong trInh giao
thông. Thu?ng xuyên kim tra x1r 1 mitt dthing bj hii hông dam barn em thun;
bào trI, báo duong h thng den chiu sang, kjp thi xü 1 các dim nguy cci xày
ra tai nan giao thông; Rà soát tng th và có bin pháp diu chinh, 1tp dit bin
báo hiu duông b, b sung dy dü các thit bj ph trcY v an toàn giao thông
trên các tuyn duông trçng dim. (Xong trong qu 11/2021);
- Phi hqp vói Thu&ng trirc Ban an toàn giao thông thj xã, rà soát cm b
sung h thong bin han ch tâi tr9ng Xe, các bin c.m trên các tuyn duông ni
thj (xong tru'ó'c quj 11/2021).
- Dy nhanh rà soát, 1p dtt h thng bin báo giao thông phü hçip vi quy
chun k5 thut quc gia v báo hiu di.ring b; thiz?mg Xuyên rà soát và khäc
phiic kjp thai các dim den, vj trI mt ATGT; tang cu&ng các bin pháp bào dam
TTATGT vâi tuyn du?mg vra thi công, vüa khai thác d phông ngra tai nan và
ün tc giao thông.
15. Uy ban nhân dan các phirong
- Xây drng K hoach trin khai thirc hin cii th, chi tit các nhirn v11 và
dua ra cac giâi pháp báo dam trt tir, an toàn giao thông trên da bàn quán 1
närn 2021 (hoàn thành trong tháng 01/2021) vi chü d "Nâng cao hiçu ly'c,
hiu qua và k)' cu'cxng thy'c thipháp lut v an toàn giao thông".
- Xây dirng k hoach chuyên d tuyên truyn, 4n dng gn vi giam sat
thirc hin thirn vii bão dam trt tr, an toàn giao thông barn sat chü d nàm An
toàn giao thông 2021, phat huy manh me vai trô cüa các t chüc chInh trj xâ hi,
cac loai hInh van hóa ngh thutt dan tc, các cong ci truyn thông hin dai d
tao chuyn bin quan tr9ng trong van hóa giao thông trên da bàn. T chüc tuyên
giao thông bang nhiu
truyn tác hai cUa ru9'u, bia di vi sirc khOe và tai
hInh thrc da dng, phong phU, trën h thóng thông tin co th, phuông, tp trung
tuyên truyn cho di tuçmg thanh, thiu niên, nguô'i diu khin mô to, xc gn
may.
- Tiêp titc trin khai K hoach thirc hin Két 1utn sO 45-KL/TW ngày
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01/02/2019 cüa Ban BI thu Trung uang Dâng ye vic tiêp tVc dy manh thirc
hin có hiu qua Chi th s 18-CT/TW cüa Ban Bi thu; Nghj quy& so 12/NQ-CP
ngày 19/02/2019 cüa Chinh phü v tang cuè'ng cong tác bâo dam TTATGT và
cMng ün tc giao thông giai doan 2019-2021.
- Tip tiic thirc hin nghiêm Chi thj s 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 cüa
Thu tuóng ChInh phü v tang cuèng thirc hin Lut Phông, cMng tác hui cña
ruçm, bia; Chi thj s 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 cüa Thu tithng ChInh phü v
tAng cithng thirc hin các giAi pháp cp bach bâo dam TTATGT trong hoat dng
4n tái duông b; Chi th s 23/CT-TTg v tAng cuông bâo dam TTATGT
dung thüy ni dja; Chi thj s 29/CT-TTg v xr l phucmg tin ht nien hn sir
ding, qua htn kim djnh; Chi thj s 32/CT-TTg v tAng cung kim soát tái
tr9ng phucmg tin giao thông và Chi thj s 33/CT-TTg v tAng cuông quán 1,
ltp 1ii trt tir hành lang ATGT dumg bO, duông sit; Chi thj so 04/CT-TTg ngày
19/01/2018 v vic dy mtnh trin khai các giái pháp nhm nâng cao hiu quA
thrc hin quy djnh bt buc di mu bAo him di vó'i ngui di mô to, xe gn
may, xe dp din.
- TAng cithng cong tác duy tu, bAo duàng, sira chU'a, xi:r 1 mt duing, cac
cu yu, thit bj phi,i trçi v an toAn giao thông; thithng xuyên kim tra và kjp
thi d xut xu l các dim có nguy ca xAy ra tai nin giao thông trên các tuyn
giao thông nOng thôn thuc dja bAn quAn 1.
- Tang cuing bAo dAm trt tir an toAn giao thông nông thôn, trong khu dan
Cu ti các nut giao nhau giüa dung phii ra dithng chInh; rA soát xóa bó các dim
tim n tai ntn giao thông trên các tuyn du?ng dang quAn 1 (Quj 11/202 1).
- Chi dio phi hçip vói 1irc luçmg Cong an phuông vic kim tra, phát hin
và xü 1 vi phm v an toAn giao thông dung thñy ni dja; giAi tóa các vi phtm
và tái ln chim hành lang ATGT.
- Xây dirng và nhân rng các "Cáu lgc bç5 an toàn giao thông ", "Mo hInh
ty' quán dam báo A TGT" tai các khu dan cu nhm bAo dAm trt tir, ATGT dung
b, chng tái 1n chim hành lang giao thông, via he do thj (It nit it nziipinthng
phdixây drng du'çrc 01 mô hlnh, hoàn thành trong Quj 11-111/2 021).
16. Be ngh UBMT To quc thj xã; Hi Chu' thp do; Hi Lien hip
Phi nfr; Lien doàn lao dng thj xã
- Xây dimg và trin khai k hoich tuyên truyn, 4n dng kt hçp giAm
sat cOng tác dAm bAo trt t1r an toAn giao thông; thirc hin rng rAi phông trAo
ToAn dan tham gia bAo dAm trt tir an toAn giao thông vci chü d: "Nâng cao
hiu l(rc, hiu qua và kj ciwng thrc thi pháp luIt vt an toàn giao thông" tâi
mçn gia dInh, khu dan cu. Thit 1p duèng day nóng v tip nhn phAn ánh cUa
ngui dan trong cong tác dAm bAo trt tr an toàn giao thông. Phi hcp trin khai
viêc giAo diic, kim dim ngithi vi phm phAp lut v trt ti,r an toAn giao thông
tti cAc khu dan cu, các trung h9c, cac Co quan, don vj no'i cOng tác, hoc tap.
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- Dy manh cong tác tuyên tmyn pháp 1ut v tr,t tir an toàn giao thông,
dé nâng cao thrc tr giác cüa ngithi tham gia giao thông. Dc bit day minh
tuyên truyên den tn ca s1 Phát huy vai trè cüa Hi Nông dan, Hi Cixu Chiên
binh, Doàn thanh niên trong vic tuyên truyn, nâng cao nhn thüc nguôi dan
trên dja bàn trong vic chp hành các quy djnh cüa pháp 1ut, trt tr an toàn giao
thông; phát dng phong trào mi t chirc doàn th - xã hi dam nhn phii trách
mt s tuyn giao thông nOng thôn kiu mu "xanh - sach - dçp và an toàn".
- Chü trI th chirc phát dng, kim tra, don dc các dja phuang, dan vj lien
quan thirc hin phong trào xay dimg và nhân rng các "Câu lac b an toàn giao
thông", "Mo hInh t1r quân dam báo ATGT" tai các khu dan cu nhtm bão dam
trât ta, ATGT dithng b, chng tái 1n chim hành lang giao thông, via he do thj.
IV. TO CHIJ'C THIIC HIN
1. Các ban ngành, don vj lien quan và UBND các phung can ci2r k hoch
d thirc hin dung nhim v, miic dich và thôi gian.
2. Djnh k' hang qu th chüc so k& rut kinh nghim và báo cáo kt qua
thirc hin v UBND thj xã (qua phàng Quán /j do 1/iD d tng hçp báo cáo
UBND tinh và Ban An toàn giao thông tinh.
3. Thu&ng tr1rc Ban An toàn giao thông thj xã hithng dan, kim tra, don
dc vic thirc hin các ni dung k hoch duqc phê duyt./.
(Trong qua trInh thrc hiçn, niu có khó khán, vu'óng mc báo cáo ye'
UBND thj xâ, Ban ATGT thj xd dê /qp thai chi do xi' lj,).
Noinlzân:
- UBND tinh;
- Ban ATGT tinh;
(b/c)
- Sâ GTVT Ngh An;
- iT Thj üy-HDND thj x;
- ChU tich UBND thi xä;
- Các phông, ban, nganh, doân the cp th;
- Dáng Uy, UBND các phixxng;
- Các thành viên Ban ATGT thj xä;
- Liiu: VT-DT.

TM. Uc BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
PHO CHU TICH

oVan Hung

