
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
TH! XA CUA LO Dc lIp  - Ttr do - Hnh phüc 

S: /CD-UBND Ctca Lô, ngày tháng 4 na/n 2022 

CONG DIN 
V vic phiic vy nhu diu di 1ii clia nhân dan và bão dam trot tiy ATGT trong 

dp nghi L 30/4 và 01/5/2022 trên dla  bàn thi xã 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TH! XA CIA LO diên: 

- Các phàng, ban ngành, co quan, don vj, tru'mg h9c; 
- Chü tjch UBND các phuèng. 

Thrc hin Cong din s 10/CD-UBND ngây 22 tháng 4 närn 2022 cüa 
UBND tinh ye vic phiic vu nhu cu di lai cUa nhân dan và darn bâo trât tu an toàn 
giao thông trong djp nghi Lê 30/4 và 01/5/2022 trên dja bàn tinh. UBND thj xã 
Cira Lô yêu câu: 

1. Cng an thj xã 
- Chi dto tang cung lirc lucmg bão darn tr.t tçr, an toàn giao thông djp nghi 

L; trong do, tp trung tuân tra kirn soát, xfr l nghiêrn các hành vi vi phtm trt 
tçr, an toàn giao thông duO'ng b, dng thüy; chü các hãnh vi vi phim nghiêrn 
tr9ng là nguyen nhân trirc tiêp dn ti tai ntn giao thông, ün tc giao thông, nhu vi 
phtrn tôc d, nông d) con, ma tüy, vi phtm thai gian lái xe lien tiic, chy qua tc 
do quy dnh, di không dnng phn dung, lan du'O'ng, di ngu'gc chiu, tránh, vut 
không dung quy djrth, xe hêt niên hn si:r diing, qua hn kirn dinh, ch qua s 
nguô'i quy dnh; phuo'ng tin du'ng thüy ch qua vach  du mon nuOc an toàn; 
phu'ong tin không dàng k, dang kirn, không darn bâo an toàn k thut; không 
trang bj diing ciii cru sinh, chng drn... 

- Chü dng có phu'ong an diêu tiêt, phân luông hçrp l, hithng dn phu'ang 
tin lu'u thông an toàn, thông su&, nht là các d9t cao dirn. 

- Chü dng phông ngira, ngãn chn và xir l nghiêrn các vii tii tp gay rôi 
trt tir cong cong, dna xe trái phép, cuong quyêt xCr l, trân áp nhftng dôi tuçYng có 
hành vi chng ngui thi hânh cong vii; thanh, thiu niên sO ding rnô to, Xe may tii 
t.p lang lách, dánh vông, dua xe trái phép ....; dOng thi báo darn tuyt dôi an toàn 
phông djch Covid-19 cho 1rc lu'çmg thirc thi nhirn v1i và ngthi dan. 

- Kirn tra, xO l nghiêm djch vi mô to nuOc, thuyên thiing vi phrn. 
- Tong hçp báo cáo tInh hinh trt tçr an toân giao thông trong 04 ngày nghi L 30/4 

và 01/5 (tr ngày 30/4 dn ht ngây 03/5/2022) báo cáo truOc 10 gR ngày 03/5/2022 ye 

UBND thj xâ d tng hc'p, báo cáo UBND tinh và Ban ATGT tinh theo quy djnh. 
2. UBND các phu'ô'ng 
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- PhM hçp Cong an thi xã tang cumg báo darn an ninh, trt tir tti dirn du các 
ct'ra ngô giao thông váo thj xã, các khu mua sam, vui choi, giái trI, an ung t.p trung 
và các diem du ljch, du khách ra Dâo ngu. DInh chi hot dng các bn Xe, bn do 
ngang trái phép, phuang tin không bâo dam tiêu chuân an toân k thut, không có 
dung c11 cüu sinh, chông dam, ch& qua s nguOi quy djnh ti các bn Xe, bn diô. 

- Tiêp tiic day rnmnh tuyên truyên nâng cao thiirc tir giác tuân thu pháp lut 
và các bin pháp phông tránh tai nn giao thông; không lái xe khi dà s1r diing ruçiu, 
bia; tir giác tháo do' cong trInh lan chirn lông dithng, via he, vi phm hânh lang an 
toàn giao thông. 

- Phôi hcp Ban quân 1 do thj kim tra, rà soát b sung, sira chüa h thng 
biên báo, den tin hiu giao thông, thit bj phii trçi an toân giao thông, to thun lçii 
cho ngu'ô'i tharn gia giao thông; phát quang cay xanh m& rng tarn nhIn cüa ngithi 
diêu khiên phuong tin giao thông, bin báo, khu v1rc ngã ba, ngã tix ncii giao nhau 
vôi du'ing uu tién. To chü'c li giao thông dam bão khoa bce, hgp l, báo dam giao 
thOng, hu'rng dn phu'ang tin luu thông an toân, không d Xay ra ñn tãc giao 
thông, có bin pháp khc phklc kjp thO'i khi Xay ra sr Co. 

- Dôi vói các dja phuong có bn dO hott dng phái bô trI içrc lung irng trirc 
thu'mg xuyen kiêrn tra dê ngàn chn tInh trng ch& qua sO ngithi quy djnh tti các 
ben dO tr9ng diem; bô sung các thit bj cru sinh, giám sat vic sr diing thit bj ciru 
sinh khi di dO; các dja phu'ang nai có din ra các hott dng du ljch c.n tp trung 
chi do huy dng các 1ii'c lu'çng s tti tang cu'rng trin khai các giâi pháp báo darn 
an ninh, trt tr, an toàn giao thông, không d xáy ra tai nn giao thông. 

3. Trung tarn Van hóa, Th thao và Truyn thông: Dy mnh tuyên 
truyn, ph bin pháp luit v trt tir, an toàn giao thOng, hu'àng din k5r nang tharn 
gia giao thông an toàn và kin thuc phOng cMng djch Covid- 19 khi tharn gia giao 
thông cho ngu?ii dan, vn dng nhân dan chp hành pháp lut, "Dâ ung ruçlu, bia 
- không lai Xe"; "Không sir diing din thoti khi lái Xe"; "Di mu báo hi&Tn dt 
chun khi di mô to, e may, xe dp din"; "That day an toàn khi ngi trên Xe 0 to". 
Tp trung tuyên truyn cânh báo tai n?n  giao thông do vi phirn nng d cn, dui 
nu'c các bãi bin, song, ...; thrc hin nghiem 5K d phông, chng djch bnh 
Covid-19. PhM hçp cong bô s din thoi du'rng day nóng v bão dam trt tir, an 
toàn giao thông cüa các ca quan chuc nang và dja phu'o'ng tren phu'ang tin thông 
tin dti chñng. 

4. Thj aoan: Tang cu'ng cOng tác tuyên truyên giao dc pháp 1ut ye trt 
tir, an toàn giao thOng, nâng cao thuc chap hành pháp 1ut cüa doàn 
vien, thanh niên, nht là sinh vien, thanh nien lao dng ye quê nghi L; buy dng 
1rc lu''ng thanh nien tInh nguyen tharn gia tuyên truyên, huó'ng dn giao thông ti 
các nut giao thông tr9ng diem, khu vrc dông ngu'i, các bn dO, kim du lch... 
nhm darn bâo an toàn giao thông trong nhüng ngày nghi lé. 

5. PhOng Giao dc và Dào tao: Clii do các nba tru'Oiig tang cu'ô'ng cong tác 
tuyên truyn, giáo diic nâng cao thuc chp barth pháp lu.t cho hpc sinh tru'c khi nghi 
L, nht là cac bin pháp phOng chng tai nn giao thông, dui nuâc trong hc sinh. 

6. Ban quãn 1 do thj 
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- Kirn tra, rà soát b sung h théng bin báo, den tIn hiu giao thông, thi& b 
phi trçY ATGT trên các tuyên du'rng, tto thu.n lcri cho nguèi tharn gia giao thông; 

- Thirc hin tot cong tác bào duO'ng thi.thng xuyên, sira chQa rnt dung bj 
hu hông, chi dto các don vj chãrn soc cay xanh phát quang cay xanh, darn bâo 
hành lang luôn thông thoáng. 

7. fMii quãn 1 trot ti do thj 
- Phôi hçip UBND các phung, tang cung cong tác ki&n tra trên các tuyn 

duô'ng trong khu virc ni thj, có bin pháp xir 1 nghiêm các tru'ng hçp vi pham 
hành lang ATGT. 

- Kim tra và xfr 1 nghiêm các tru'ng hçrp ky & ban hang dt bàn gh len 
via he d kinh doanh lam ãnh hiiOng dn hành lang an toàn giao thông di li cüa 
ngu'èi di b và mt rn quan do thj; 

- Xü l nghiêm các chü cong trInh dang xây drng, tp kt các loai vt lieu 
ln chirn via h, hành lang ATGT trên dja bàn. 

8. Trung tam Cü'u h và Phông chông tiên tai: 
- Ph& hç'p UBND các phuOng CO phu'ong an ciu h, cüu ntn di vâi các bn 

dO ngang, do doe, noi Co rnt d ngui tharn gia giao thông dung thüy cao. 
- Bô tn 1irc lung, phuo'ng tin ciru h cüu nn trên biên trong các ngày l va 

ngày cao dim trên dja bàn. 
9. JJ nghj Uy ban Mit trn To quOc và các to chü'c doàn the, xã hi thj 

xii: Tang cuO'ng tuyên truyn, ph bin pháp lut v trt tir, an toàn giao thOng, k5 
nãng tharn gia giao thông an toàn d nâng cao thCrc cüa nguO'i dan, khOng lái xe 
vu9t qua ttc d; không lái xe sau khi ung ruçiu, bia; không sir diing din thoii khi 
lái Xe; di.rng xe quan sat an toàn kJii qua du?ng ngang duOng st và khi di tü ththng 
phii ra du'ng chInh; di mu bão him dt chun khi di mô tO, xe may, xe dip din; 
m.c áo phao diing quy djnh khi di dO; các bin pháp hmn ch tai nn xc mO tO, xe 
g.n may, tai nn dArn do, tai nn du'O'ng ngang dung sAt; khuyn khich ngu'i dan 
sr dçtng phuong tin giao thông cOng cong. 

10. ThtrOng trirc Ban An toàn giao thông tIi xii: Thung xuyên, theo 
dOi, kirn tra, don dc các ngành lien quan và UBND các phuOng tniên khai thirc 
hin nghiêm tüc, hiu qua. 

Yêu cu các phOng, ban, ngành doàn the có lien quan, Chü tjch UBND các 
phuOng tnin khai thrc hin dOng nghiêrn tue COng din này./ 
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