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KInh gü'i: 
- Cong an thj xã; 
- Các phông: Quãn 1)2 dO thj; Van hóa - Thông tin; Giáo dc 
&Dàotao; 

- Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thj xã; 
- Dôi Quãn 1)2 trât tir dO thj; 
- UBND các phirO'ng. 

Thirc hin Cong van s 295 5/UBND-NC ngày 26/4/2022 cilia UBND tinh ye vic 
trin khai nhim vu báo darn trt tir ATGT Qu)2 II näm 2022, UBND thj xã giao các 
phông, ban, ngành lien quan vâ UBND các phu'ô'ng trin khai mt s ni dung nhu' sau: 

1. Cong an th xä. 
- Tiêp tVc  thirc hin quyt liêt, hiu qua cong tác báo darn trt tir ATGT trong 

Qu)2 II närn 2022, tang cithng tuân tra, kirn soát, xilr 1)2 CáC hânh vi vi pharn pháp 
1ut v trt tr an toân giao thông, chili trpng kim tra, xii 1)2 ngu'i có hành vi vi pham 
v nng d cn, ma tiiliy khi lái Xe; V1 phtrn quy djnh v di mu bão hirn khi ngi 
trên mô to, xe may, Xe dtp din; sir ding din thoii khi lái Xe,...; 

- PhM hçp vó'i các phông, ban lien quan tang cu'è'ng cong tác tuyên truyn, 
4n dng nguYi dan chip hành nghiêm các quy djnh cilia pháp 1ut v báo dam 
TTATGT; däc biêt, chili trpng tuyên truyên, nhãc nhâ ngu'?iii dan chp hành quy djnh 
v trt ti.r do thj, không lan chiêm hành lang ATGT, lông l du'ng; tu giác tháo dO' 
các cOng trinh, vat dung chirn diing lOng, 1 du'O'ng, dt không diling no'i quy djnh...; 

- Tang cu'ing cOng tác tun tra kim soát, xii 1)2 nghiêm vic c)2 lu'u hành 
phuo'ng tin co' gin du'ô'ng b khOng darn báo an toàn k thut di Vó'i Xe ht niên 
hn sir diing, Xe cong nông, Xe tr ch 3 - 4 bánh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Phi hcip vO'i Phông cânh sat giao thông COng an tinh và Thanh tra SO' 
GTVT tang cu'O'ng kiêrn tra, xii 1)2 nghiêm theo quy djnh di vó'i các hành vi vi phrn 
pháp 1ut ye an toàn giao thông vn tãi thiiy ni dia, dic bit v diu kiên hott dng 
cilia bn, càng, phu'ang tin, ngu'ni lái phuo'ng tin thily ni dja và hot dng du ljch, 
vui cho'i giài trI trên các tuyn du'O'ng thüy ni dia  thuc dja bàn. 

2. Phông Van hóa Thông tin; Trung tam Van hóa, The thao và Truyên 
thông. 

- Tang cu'O'ng thô'i lu'çing, chuyên miic tuyên truyên pháp lut v bão darn trt 
Ui' an toàn giao thông nhm nâng cao )2 thilrc cho nguni tham gia giao thOng, nht là 
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Nghi quyt s 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 cüa ChInh phü v tang cuông bào dam trt 
tr an toàn giao thông và chng iin tc giao thông giai doin 2022-2025. 

- Dy mnh tuyên truyn trên các phirang tin thông tin di chñng dc bit là 
tuyên truyn luu dng d tuyên truyn, ph bin, giáo dic pháp 1ut quãn l, sü' 
diing và bào v HLATGT; thông tin kp thè các van bàn chi do, chü trumg, chInh 
sách thrc hin cong tác giái tóa vi phim, chng tái ln chim HLATGT cüa thj xa 
sâu rng trén h thng truyn thanh, trang thông tin din t1r, mng internet...; xây 
dimg các chuyên dê, phóng sir ye giãi tôa vi phm và chng tái ln chim HLATGT 
d phát (dàng) djnh k5' trên các phu'ang tin thông tin di ching; tang thô luçng dua 
tin các ni dung lien quan dn cong tác giái tôa vi phtm và chng tái ln chirn 
HLATGT. 

3. Phông Giáo dc  Dào tao. 
- Tang cuè'ng chi dto các trung hpc tuyên truyn, giáo dic bão darn an toàn 

giao thông cho hpc sinh, nht là an toàn giao thông trong dip nghi he và kS'  thi t& 
nghip trung hpc ph thông quc gia. 

- Chin chinh, xü' l nghiêm tInh tring hpc sinh sir dung rnO to, xe may, xe dtp 
din khOng di mu bào him, ch& qua si ngui quy djnh, phóng nhanh, vuot 
lang lách dánh vOng trên dithng gay mt trt tir an toàn giao thông, tirn n nguy cci 
xây ra tai nn giao thông. 

4. Di quail 1 trt tr do thj. 
- PhM h9'p vi UBND các phuô'ng và các dcm vi lien quan thirc hin vic giài 

tôa các vi phtm hành lang ATGT trên dja bàn; 
- Tang cung kirn tra, x 1 các tnthng hp vi phrn tái ln chim hành lang 

ATGT và các phuGng tin xe din chèo kéo khách trên da bàn. 
5. Ban quãn I do th1: Thuè'ng xuyên kiêm tra, rà soát các h thông bong 

din chiu sang bj cháy; các trn dan rnu'o'ng, h ga, rnt du'ng, din tin hiu giao 
thông bj hu hông d kjp thô'i thay th và sira chQa; chat tia cành cay xanh hai ben các 
tuyn thrèng bj che khut thrn nhIn ti các ngä ba, ngã tu; rà soát các bin báo giao 
thông bj hu hông dê kjp sra chUa, crn b sung trén các tuyn dung nhm dam báo 
an toàn giao thông. 

6. UBND các phu'ông. 
- Tang ci.thng cOng tác tuyên truyn ph bin pháp 1ut v trt tix an toàn giao 

thông nhrn nâng cao nhn thñc và ' thrc tr giác chp hành pháp !ut cho nhân dan. 
- Nãng cao nhn thirc, trách nhirn cüa ngui dng dâu trong cOng tác báo 

darn TTATGT thuc chilic nãng, nhim vi, dla  bàn, linh vuc quàn 1. Thirc hin 
nghiern tiLic Ret 1un cüa các doàn kiêm tra do UBND tinh hoc S& GTVT thành Ip 
và các van bàn chi dao cUa UBND thi xã Cüa Là. 

- Chili trpng chi do quyêt lit han nua trong cOng tác giái tôa vi phrn và 
chng tái ln chiêm hành lang ATGT; xilr 1)2 dü't diem tInh trang tái 1n chim, vi 
phim hành lang ATGT, dc bit là tInh trtng dat, dé các bin hiêu, biên quáng cáo 
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cô dnh, di dng sai quy djnh; xir 12  tInh trng hop ch trên lông, I du'ô'ng, nrn 
trong hành lang ATGT. 

- Phát huy vai trô cüa các to chirc chInh trj- xã hi, doàn th trong vic tuyên 
truyn vn dng ngiRñ dan chp hành quy djnh v bào darn trt tr ATGT du'ng b, 
dun thüy ni dja; không ln chim, si1r ding trái phép lông, l thrô'ng, via he; 

- T chrc k cam kt di vi xe hk niên hn sü diing, xe tr ch 3 - 4 bánh 
không du9c hott dng trên da bàn theo dung quy dnh cüa pháp 1ut; 

7. Phông Quãn 1 do thj. 
- Don dc UBND các phu'ô'ng, các dan lien quan to chirc ra quân giái tóa vi 

phrn HILATGT; Théng kê các trung hçp vi phm chua du'çc xü' l,2, d tham mu'u 
chi dao  giài tóa dtrt dim trong th&i gian ti. 

- Phi hçp vó'i lirc 1ung Thanh tra giao thông tang cu'ông kini tra, xü 1 
nghiêrn, diing quy djnh các vi phm v bào v kt cu h tang giao thông dthng b, 
trrc tip cüng vâi chInh quyn dja phuang, dan vj quân 1 t chirc giái tóa vi phrn, 
chng tái ln chim HLATGT. 

- ThuOng xuyên theo dOi, dOn doe các phông, ban, ngành, don vj, UBND các 
phuô'ng thrc hin cOng tác báo darn trt t11 ATGT dung b, durng thñy ni dja; 
tng hçrp kt qua, báo cáo kt qua thrc hin; trong do, tharn muu Chü tjch UBND thj 
xã phê bInh các don vj thirc hin chm ho.c kern hiu qua các ni dung trên. 

Yêu cu các phông, ban, ngành, UBND các phu'ing, các dan vj lien quan 
nghiêrn tue trin khai thirc hin các ni dung trên./. 

Vô Van Hung 
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