
UY BAN NHAN DAN 
THJXACITYALO 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
1Jc 1p - Ttr do  - Hinh phuic 

Ci'ca Lô, ngây tháng 11 náin 2021 So: /UBND-DT 
V viêc trin khai nhiêm vu bâo 
dam trt tr an toàn giao thông 
Qu IV nãm 2021. 

KInh giri: 
- (Jy ban mt trn T quc và các t chirc doàn th; 
- Tôa an nhân dan thi xä Ci'ra Lô; 
- Các phông, ban, ngành thj xã; 
- Uy ban nhân dan các phuè'ng. 

Thrc hin Cong van sO 875 1/UBND-NC ngày 12/11/2021 cüa UBNID tinh 
Ngh An ye vic trin khai nhim viii báo dam trt tçr ATGT Qu IV nàm 2021. 
UBND thj xã yêu cu các phông, ban, ngành lien quan, Chü tjch UBND các phithng 
triên khai mt s ni dung nhix sau: 

1. Cong an thj xã 
- Triên khai quyêt 1it, hoàn thành các nhim vii bão dam trt tir, an toàn 

giao thông dã ducrc giao theo chi dto cüa Thj üy, UBNID thj xâ trong näm 2021; 
nhât là tp trung thrc hin K hoich s 05/KH-UBND ngày 19/01/202 1 cüa UBND 
thj xä. 

- Chñ dng b trI các lixc luçmg, phuung tin bão dam an ninh trt tu, an toàn 
giao thông, t chrc phân 1ung, kim tra, kim soát giao thông phiic v1i hiu qua 
cong tác phOng, chng dch trên da bàn dam bâo phü hçip vi tInh hInh djch bnh 
dñng vOi các quy djnh ciia Chinh phü, UBND tinh và UBND thj xã. 

- Tang cung tun tra, kim soát, xir 1 các hành vi vi phm pháp 1ut v 
ATGT, nhu: Diu khin phuang tin ma trong ca th có chtra cht ma tiy, vi phm 
quy djnh ye nông d con; diêu khiên phuong tin chy qua tc d, vuçct den do, di sai 
phn du'O'ng, lan du&ng quy djnh; vi phm quy dnh v tr9ng tài phrnmg tin, xe may 
kéo nông nghip tçr ch chO' hang hóa tham gia giao thông; xe 0 to chà khách tham gia 
kinh doanh van tái trái quy dnh... Trong do, phát hin, xir 1 nghiêm theo quy djnh 
ciia pháp 1ut di vri các hành vi tii tp dua xe trái phép, gay ri trt tii cong cong; 
cuo'ng quyt trn áp nhüng di tuçmg manh dng, chng ngr?i thi hành cOng vij, các 
tru?iing hgp thanh, thieu nien diêu khiên mô to, xe may 1tng lách, dánh vOng, dan hang 
ngang phóng nhanh, vu9't u gay mt trt ty, an toàn giao thông, dc bit trong djp Têt 
duang lch và Tt Nguyen dan nàm 2022. 

- Tiêp tic phi hçp vó'i Trung tam Y te, Ban chi huy quân sr thj xã hung dan, 
h trg, dam bão trt tir, an toàn giao thông và an toàn trong phOng dch Coyid- 19 cho 
ngui dan tr các tinh phIa Nam và các dja phuong có djch Covid- 19 di chuyen ye, di 
qua dja bàn bng phuang tin ca nhân. 

- Phi hçp vói Dn Bien phông ctra khu Cira Lô - Ben Thñy; Di Cânh sat 
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dung thüy phông PCO8 Cong an tinh v cong tác Báo dam an toàn giao thông 
dutrng thüy ni dja; xr 1 nghiêm, dung quy dnh các vi phim v diu kin hott dng 
cüa ban, thüy ni da, phuang tin Va ngui lái phucmg tin thüy ni dja. 

- Phi hçp phông Quán 1 do thj, Ban quân l do th trong Cong tác t chtrc giao 
thOng, dc bit trên các tuyên giao thông tr9ng dim, phi.irc tap; kjp thii phát hin, tham 
mu'u, kiên nghi cap có thâm quyên chi do giâi quyt các tn tui, bt hçp l v tO chüc 
giao thông, các "dim den", dim nguy Co cao xãy ra tai nin giao thông. 

2. Phông Quãn 1 do thj 
- Chü trI, phM hçip vói các phông, ban, ngành cp thj và UBND các phuông có 

lien quan tè chCrc hot dng vn tái hành khách dumg b) trên dja bàn th xã dam bào 
thIch tmg an toàn, linh hot, kim soát hiu qua djch Covid- 19 theo Nghj quyêt so 
128/NQ-CP ngày 11/10/202 1, các van bàn chi dto cüa UBND tinh, S ngành lien quan, 
UBND thj xà và K hotch s 163/KH-UBND ngày 08/11/202 1 cüa UBND thj xâ. 

- Tang cithng cOng tác quàn l Nhà nithc trong 111th vçrc vn tái, chü tr9ng vic 
triên khai thuc hin Nghj djnh s 10/2020/ND-CP ngày 17/01/2020 cüa ChInh phü 
quy dnh v kinh doanh và diu kin kinh doanh vn tài bang xe o tO. 

- Chu dng phôi hcrp các dcm vj, UBND các phithng t chirc kim tra cOng tác 
quãn 1 nhà nuác ye bào dam trt tir an toàn giao thông trên da bàn toàn th xã, tong 
hçp các ni dung kin ngh cüa dja phuong d kp th?yi tham muii UBND thi xã chin 
chinh nhüng vn d con tn tai,  bt cp tti da bàn co s1 

- Phi hp các phông, ban ngành, tO chüc xã hi tang cuè'ng cong tác tuyên 
truyên, ph bin pháp 1ut v trt tir ATGT trên dja bàn thj xã bang nhiu hInh thuc, 
phñ h9p vói tInh hInh din bin dch Covid- 19 trên da bàn thj xã; phi hçrp phông Van 
hóa - Thông tin tuyên truyn b tranh cO dng tiêu chI Van hóa giao thông sâu rng 
trong nhân dan, nht là trong djp nghi cao dim T& throng ljch, Tt Nguyen dan 2022. 

- Phi hcip Cong an thj xã, UBND các phthng t chirc giao thông, dê xut 
phuong an xir 1 dim den, dim tirn n nguy co gay tai ntn giao thông. 

3. Phông Y t: PhM hçip vói các phông ban, ngành lien quan trin khai các 
bin pháp phông chng djch Covid-19, tang cumg kim soát hiu qua dch 
Covid- 19 trong thai gian thrc hin Nghj quyt s 128/NQ-CP cüa ChInh phü, Quyêt 
djnh so 3896/QD-UBND ngày 21/10/202 1 cüa UBNID tinh Ngh An; Kê hotch sO 
155/KH—UBND ngày 26/10/202 1 cüa UBND thj xã Cua Lô ye vic triên khai "thIch 
ung an toàn, linh hott, kim soát hiu qua djch Covid 19" trên da bàn thj xâ. 

4. Phông Giáo diic Va Dào to: Tang cuô'ng triên khai cong tác tuyen truyên 
ph bin, giáo dc pháp lut v trt tir an toàn giao thông cho h9c sinh bang nhiêu 
hInh thüc phü hçp vói các cp d dy h9c tren dja bàn thj xâ; trong do chñ tr9ng các 
ni dung: di mu bào him khi tharn gia giao thông bang mô to, xe gàn may, Xe dp 
din; nghiem chinh chap hành h thông báo hiu duô'ng b; tuân thu các quy tac giao 
thông ththng b; tham gia vn tâi hành khách bang xe 0 tO, tàu hôa dam báo an toàn 
phông djch Covid-19... 

5. Phông Van hóa - Thông tin và Trung tam Van hóa, The thao và 
Truyn thông: Tang cuông tuyên truyn, ph bin quy djnh pháp lut ye TTATGT 
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bang nhiu hInh thirc. Tp trung tuyên truyn cánh báo vic không chip hành pháp 
lut gay ra tai nin giao thông, ch tài xir phit các hành vi vi phm trt tçr ATGT, tái 
lan chiêrn hành lang an toân giao thông, via he do thi, các bin pháp phông tránh và 
k5 näng tharn gia giao thông gn vi phông chng Covid- 19 cüa ngui tharn gia giao 
thông. 

6. D nghj UBMT To quôc thj xã, các to chui'c doàn the: Day mnh tuyên 
truyên, ph bin pháp lut v an toàn giao thOng, k nãng tharn gia giao thông an 
toàn d nâng cao thiirc, chip hành pháp lut v trt tr an toàn giao thông và phông 
chông Covid- 19 cüa ngui tham gia giao thông; tip tVc  tuyên truyn, vn d5ng th?c 
hin "Dã ung ru'u, bia không lái Xe", "Dôi mu bào hiêrn khi di mô to, xe may", 
"Lái xe khOng nghe din thoti",... 

7. JJ nghj Tôa an nhIn thin thj xi: Thông tin, truyn thông kêt qua xét xir 
nhUng vi tai nan giao thông dc bit nghiêrn tr9ng gay birc xiiic trong du 1un xâ hi 
trên các phmiing tin thông tin di chi1ng d nâng cao )2  tht'rc chp hành pháp lut 
trong nhân dan, phông ngra vi phim. 

8. Uy ban nhn dan các phirb'ng 
- Tiêp tVc  trin khai quyt liêt, hoàn thành các nhim viii báo dam trt ti.r, an 

toàn giao thông dã duge giao theo chi do cüa Thj üy, UBND thj xä trong näm 2021; 
nht là K hoch s 05/KH-UBND ngày 19/01/2021 cüa UBND thj xã. 

- T chtrc ra quân 1p 1ii trt tir lông, l duông, hành lang ATGT các tuyên 
du'ng b, dc bit là các tuyn quc l qua dja phuang, xir l nghiêm theo quy djnh 
cüa pháp luât déi vOi t chi'rc, Ca nhân có hành vi ln chirn hành lang ATGT; ngui 
di'xng du chInh quyn dja phuang chju trách nhim truc Chü tjch UBND thj xã nêu 
d các sai pharn v hành lang ATGT din dn TNGT gay hu qua nghiêm tr9ng. 

- Tiêp tc dy mnh các hot dng tuyên truyn nâng cao thirc tir giác tuân 
thu pháp 1ut và các bin pháp phông tránh tai nn giao thông gn chat vâi tuyên 
truyn thirc hin nghiêm các quy djnh v phông, chng djch bnh Covid-19; chi dio 
dy minh cong tác tuyên truyn qua h thng truyên thanh phithng. 

- Dy nhanh tin do các dij an du tu, sfra chua, bâo trI, chinh trang két câu ht 
tng giao thông do phung quán 1; uu tiên xir l các diem den, diem tiêm an tai nmn 
giao thông trén dja bàn quân l. 

Yêu cu các dan vi và d nghj UBMT To quic, các to chirc doàn the - xã hi 
chi do trin khai thirc hin nghiêm tüc các ni dung trên./: 

TM.UY BAN NHAN DANj 
KT.CHU T!CH 

PHO CHU TICil 

Noi nh/li,: 
- Nhu' trên; 
- UBND tinh (b/c); 
- Ban ATGT tinh (b/c); 
- TT thi iiy, TT HDND thi xã; 
- Cht'i tich, các phó Chi tch UBND thi xã; 
- Luu: VT, DT. 
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