
UY BAN NHAN DAN 
TH! XA CITJ'A LO 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
fJc IIp - Tir do - Hnh phüc 

Ct'i'a Lô, ngày tháng 3 nám 2022 So: /UBND-DT 
V/v tang cu'O'ng các giãi pháp phông 
ngira, ngàn chin, tai nn giao thông 
lien quan dn xe ch nông, lam san 

trên dia bàn thi xã. 

Kinh giri: 

- Cong an thj xã; 

- UBND các phumg; 

- Trung tam Van boa, Th thao và Truyn thông. 

Thrc hin Cong van s 37/ATGT ngày 18 tháng 2 nàm 2022 cüa Ban An 

toàn giao thông tinh v vic tang cithng các giãi pháp phông ngra, ngàn chn tai 

nin giao thông lien quan dn xe ch& nông lam San trên dja bàn thj xã. UBND th 

xã Cüa Lô yêu cu các dan v có lien quan thirc hin mt s ni dung sau: 

1. Cong an thi xã 
- Tang cuing cong tác tu.n tra, kim soát và chi dio cOng an các phuông 

xiir 1 nghiêrn các hành vi vi phim v trt tir an toàn giao thông trên da bàn thj 

xâ; trong do chñ tr9ng phát hin, xi:r pht vi phirn di vi hành vi chO' nguO'i trén 

xe ô to ch hang trái quy djnh; phuang tin không darn bâo an toàn k thut, ht 
niên hn sir dung; xe cong nông, xe tir ch ch hang hóa, nông, lam san tharn gia 

giao thông, kinh doanh vn tái hang hóa. 
- Dy rnanh cong tác tuyên truyn, ph bin pháp 1ut, vn dng nguO'i dan, 

chii phuong tin chip hành nghiêm quy djnh pháp 1ut v an toàn giao thông, 

khOng ch ngui trên xe tái, xe Cong nông, xe tir ch; không ch hang qua kh, 

qua tái; khOng sü drng phuang tin không dam báo an toàn k' thuât, xe ht niên 

hin sir ditng vào v.n chuvn hang hóa, nông, lam san nhu: g keo, sin, mIa... 

2. Trung tIm Van hóa, The thao và TruyCn thông: tang cuO'ng cong tác 

tuyên truyn, ph bin pháp lut v trt tçr an toàn giao thông dn các doanh 
nghip kinh doanh vn tái, các chü phuong tin kinh doanh vn tài hang hóa trên 

dja bàn thj xã không si:r diing phu'o'ng tin ht niên htn siL'r dmg, xe ti ch d ch 
hang hOa, nông, lam san..., ch& hang hóa qua khã, qua tãi; khOng ch& ngu'i tren 

thiing Xe, cabin xe O tO ch& hang trái quy djnh. 

3. Uy ban n1in dan các phu'ô'ng: Tp trung tuyên truyén, vn dng các to 

chtrc, cá nhân hot dng gia dInh không sü diing Xe to h& niên htn sir dung, Xe 

tr ché dé v.n tâi hang hOa, nông, lam san; khOng dugc ch ngu'i trên xe chi hang 



No'i n/ian: 

- Nhu trên; 

- Ban ATGT tinh (d/b); 

- Chü tjch UBND thj xà; 

- Luu: VT, DT. 
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trái quy djIIh, tir giác chp hành nghiêm chinh các quy djnh pháp 1ut v trt tir an 

toân giao thông. 

Yêu cu các dan vj lien quan trin khai thirc hin diing theo ni dung dã 

néu trên.I. 
TM.UY BAN NHAN DANj_ 

KT.CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

VôVánllñng 
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