
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CI'A LO Dôc 1p - Tiy do -  Hanh phüc 

So /UBND-DT Cia Ld, ngày tháng 8 nám 2021 
Vê vic tang cuYng cong tác 
darn bão trt tir, ATGT müa mua 
bäo và 6 thang cuôi näm 2021. 

KInh gui: 
- Cong an thj xã; 
- Các phông, ban, ngành, don v thj xä; 
- UBND các phiRrng, 

Thirc hin Cong van s 51 74/UBND-NC ngây 26/7/2021 cüa UBND tinh 
Ngh An ye vic tang cung cOng tác báo dam trtt tir, an toàn giao thông müa mi.ra 
bâo sp ti và 6 tháng cui nàrn 2021. UBND thj xã yêu cu: 

1. Cong an thj xii 
- Tiêp tçic t chi.rc triên khai quyt 1it, thçrc hin có hiu qua các Chi thj, K 

hoach, Chuung trInh v báo darn tri.t tr ATGT cüa cp trên gn vO'i cong tác phông, 
chng djch bnh Covid- 19. 

- Tang cung xu 1 nghiêrn các hành vi vi phtm v trt tir an toàn giao thông 
di vói ngui diu khin p1uong tin trong máu hoc hoi thO có nông d cn, 
trong co th có chit ma tug, chy qua tc d, không chp banE hiu 1nh cüa den 
tin hiu giao thOng, diu khin xe 0 tO ch hang qua tâi tr9ng, qua kh giói han;  xe 
tir ch ba, bn bánh; xe ô to ch ngui 5 dn 12 ch ngi tham gia kinh doanh vn 
tâi trái quy djnh; xir 1 nghiêrn các di tuçing tii tap, th chuc dua xe trái phép, diu 
khin xe 1ng lách, dánh vOng, gay ri trt tir cong cong; ngän chn, btt gitr kjp thñ 
nhthig di tu'çrng manh dng, chng ngu'i thi hành cOng vu. 

- Duy trI hoat  dng tun tra, kirn soát, xü 1 nghiêm các vi phm di vOi xe 
0 to tâi, xe ô to khách trong khoáng thè'i gian tir 21 gR ngày horn trrnc dn 05 gR 
ngày horn sau; dc bit di vói các hành vi kinh doanh vn tãi bang xe ô to khOng 
có Giy phép kinh doanh theo quy djnh; không chay dung tuyn du&ng, ljch trInh, 
hành trInh vn tâi theo quy djnh; vn chuyn hânh khách theo hqp dng khOng có 
hotc khOng mang theo danh sách hành kbách theo quy djnh. 

- Chü trI phi hçp vi phông Quãn 1 do thj d to chuc kiêm tra, xu 1 
phm v trt tr an toàn giao thông du'rng thüy ni da. Tham mu'u cp üy, chInh 
quyn t chirc cuO'ng ch, dInh chi hoat dng phuong tin, ben do khOng dam bâo 
tiêu chun v an toan k thut theo quy djnh. 

- Ph6i hyp vi Trung tarn cü'u h và phOng cMng thiên tai và chInh quyên 
dja phucmg trin khai phuong an cüu h, cuu dôi vi các ben do ngang, xu 1 
nghiêrn các truOng hgp vi phrn trong khai thác, tp kát vt 1iu ngoài vüng quy 
hoach. 
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3. Các phông, ban, ngành don vi thj xã: TIch circ trin khai kp th?yi có 
hiêu qua các nôi dung, nhiêrn vu bâo dam trt tir an toàn giao thông theo Kê hoach 
sô05/KH-UBND ngày 19/01/2021 cüa UBND th xã. Day mmnh tuyên truyên, phô 
biên pháp lut ye trt t1r an toân giao thông gãn vói vic phông chông djch Covid-
19; yêu câu các thành viên cüa dan v mInh không lái xe vuçrt qua tôc d; không lái 
xe sau khi uông ru'çm, bia; không sr diing din thoü khi lái Xe; dimg Xe quan sat an 
toàn khi qua thrmg ngang duèng sat và giâm tôc d, quan sat khi di tü du&ng phii 
ra duô'ng chInh; di mu báo hiêm dt chuân khi di mô to, e may, xe dp din; mc 
áo phao dung quy djnh khi di do. 

4. Trung tlm Vin hóa, The thao và Truyên thông: Tang cung tuyên 
truyên, phô biên quy djnh pháp lut ye TTATGT gän vth phông tránh djch bnh 
Covid -19 trong hoit dng vn tãi; tuyên truyên các bin pháp phông tránh tai ntn 
giao thông trong miia rni.ra Li..; biêu duang các diên hInh tiên tiên, phãn ánh các 
tru'ng hçp thiêu tinh than trách nhirn, có dâu hiu tiêu crc, vi phm pháp lut ye 
an toàn giao thông. 

5. UBND các pliu'O'ng 
- Tang cuO'ng quân l trt tir hânh lang an toàn giao thông trên các tuyên 

du'O'ng b (Quôc l; tinh 1 di qua dja bàn và dung giao thông ni thj), XU l 

nghiêrn theo quy djnh cüa pháp lut dôi vói các to chirc, Ca nhân có hành vi vi 
phim hành lang an toàn giao thông. NguO'i dirng dan chInh quyên da phu'o'ng chju 
trách nhirn truc Chü tjch UBND thj xã nêu de sai phm ye hành lang an toàn 
giao thông dan den tai nn giao thông dc bit nghiêrn tr9ng. 

- Xây dirng phu'ang an i.rng phó bào dam trt t1r an toàn giao thông trong 
müa mua, lii; kiêrn tra và bô sung các bin pháp báo darn an toàn giao thông, nhât 
là dôi vâi ben do và các diem ách yêu có nguy co ngp üng, stt l dat do mua lü 
gay ra; khi có rnua lQ can theo dOi dé Co bin pháp hn chê phuang tin di li và so 
tan các h dan tti các viing có nguy co skit 10'; bô trI ngu'ôi trirc, gác các vj trI stt 10', 
2 dâu CâU, Cong dê darn bão an toàn. 

- Tiêp tçic dày rntnh các hoit dng tuyên truyên nâng cao thirc tir giác tuân 
thu pháp lut và các bin pháp phông tránh tai nin giao thông, quan tarn phông, 
tránh tai flfl Xe mO to, tai nin du'0'ng thui nhât là trong muamna lü; khOng lái Xe 
khi dã sCr diing rum, bia; t1r giác tháo d cong trInh lan chiêm hành lang an toàn 
giao thông, lông du'O'ng, via he. 

- Day nhanh tiên dO,  darn bão chat lung các Cong trInh giao thông dang thi 
cong xây dirng. 

Yêu câu các do'n v triên khai thirc hin nghiêrn tüc, có hiu qua các nOi 
dung nêu trên./. 

No'i nI,u,z: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu trên; KT. CHU TICH 

-r 
- UBND tinh; PHO CHU TICH 
- Ban ATGT tinh; (b/c) 
- S GTVT Ngh An; 
- Chü tjch UBND thj x; 
- Các phông, ban, ngành don vj th xâ; 
- Lu'u: VT,DT. Vô Van Hung 
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