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Kinh gfri: 

 

- Các phông, ban, ngânh, dan vj thj xä; 
- Uy ban Mt trn TE quc và các doàn th thi xã; 

- UBND các phuô'ng. 

Thrc hin Cong din s 1 7/CD-UBND ngày 29/8/2022 cüa UBND tinh Ngh 

An v vic bào dam trt tr an toàn giao thông trong djp nghi Lê Quôc khánh 

02/9/2022 trên da bàn tinh, UBND thj xã giao các dan vj thrc hin các ni dung sau: 

1. Cong an thi xã. 
- Tang cithng cong tác tun tra, kim soát và xir 1 nghiêm các hành vi vi 

phm trt tr ATGT duô'ng b, duè'ng thüy ni dja, dc bit vi phm v tc do, 

nng d cn, di sai phn di.rô'ng, lan duông, chO' qua s ngui quy djnh; 
- Lp phuang an phông chng, ngän chn tInh trng dua xe trái phép; dng 

thii chü trI phi hp'p vâi Cong an các phithng trin khai các bin pháp dam báo 

trt tir ATGT tai  các khu vrc tru&ng h9c, khOng d xáy ra ün tác giao thông trong 

các ngày 1 và khai giàng näm h9c mYi; 

- Tang cumg kim tra an toàn giao thông ti các ben khách ngang sOng và 

bn tàu ch khách du lich trén dia bàn. 
- Tng hçp báo cáo tInh hInh trt tr an toàn giao thông hang ngày trên da 

bàn trong djp nghi Lê Quôc khánh (tr 0 1/9/2022 dn ht ngày 04/9/2022) gi'ri v 

UBND Th xâ (qua phông quán l do thj) trithc 1 lhoo' ngày 04/9/2022, dê tong 

hçp báo cáo UBND tinh theo quy djnh. 

2. UBND các phirô'ng. 
- Dy manh  tuyên truyn, ph bin các quy djnh v trt tçr, an toàn giao 

thông, k näng tham gia giao thông và tuân thu các quy djnh v phOng chng dch 
bnh Covid-19 d nâng cao thrc cña nguOi dan, khOng lái xe vuçlt qua tc d, 

khOng lái xe sau khi uéng ru'ç'u bia, khOng sir ding din thoti khi lái Xe, tht day 

an toàn khi ngi trén ô to tham gia giao thông, di mU báo him dt chun khi di 
mO to, xe may, xe dp din, mc áo phao dung quy djnh khi di do: tuyên truyn 
vn dng, khuyn khIch nguñ dan sir ding phuang tin giao thông cong cong; 

- Kim tra, rà soát các 1oti cu dan sinh, cng, rnt durng bj hu hông, 

xung cp d kp thñ sua chUa và có bin pháp cánh báo tii các vj trI cu, cng 
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trên tuyn duông có nguy co' mt an toàn giao thông trên dja bàn và khuyn cáo 

các bin pháp phông ngira tai nan  giao thong, dc bit là tai nan  xe mô to, xe may 

và xe dap din; dng thô'i rà soát các dim mt an toàn giao thông di vi các cong 

trInh dang thi cong dâ dang, d có bin pháp rào chn và phuong an dam bào an 

toàn giao thông cho các phuang tin di 1aj  trong ngày lê; 

- Chi dao  Cong an phuô'ng và huy dng các 1irc luçing dan phông tham gia bâo 

v trt ti,r ATGT trên các tuyn dung và các trtrô'ng h9c dja bàn cüa phi..thng; 

- To chrc phôi hcp vói các trung hpc, trin khai các bin pháp bào dam 

trt t1r ATGT tii các khu vi1c Tru?mg h9c, không d xày ra ün tc giao thông trong 

các ngày l và khai giàng näm hpc mói; 
- PMi hçip Trung tam cru h và phông chng thiên tai, t chirc crn biên 

cânh báo tai  các khu vçrc nguy him trén bin và nhng noi có tim .n tai nan  dui 

nuc cho các du khách và các em hoc sinh; 
- B trI 1irc 1uçmg, thiRng xuyên kim tra dé xir 1 các truô'ng hçip lan 

chim, tái 1n chim lông, l dithng và vi pham hành lang an toàn giao thông; chi 

dao các nhà thu thi cOng, khn truclng trin khai hoàn thành các hang mc cüa 

cOng trInh, tng d9n v sinh, thu gom rác thai xây drng tai  khu virc thi công, dam 

bào du'mg thông, he thoáng (dc bit là các cOng trmnh câi tao,  nâng cp các 

Trung hpc) d cho các em h9c sinh và nhà trung khai giãng nàm h9c mi dam 

bào an toàn. 

3. Phông Giáo diic Va Dào tio thi xã. 
- Chü trI, phôi hçp vi Cong an th xã, Thj doàn trin khai "Tháng cao diem 

ATGT cho hçc sinh dn tnthng - Tháng 9", chi dao  các tru?mg hpc dy manh  cong 

tác giáo diic kin thirc và k5 näng tham gia giao thông an toàn cho h9c sinh, sinh 

viên; t chtrc k cam kt gita gia dInh và nba trung v giáo dic và báo dam cho 

hgc sinh chip hành quy djnh an toàn giao thông giüa nhà trumg gia dInh và h9c 

sinh; tuyt d& không d tré em diu khin mO to, xe may khi chua dü tui, khOng 

có giy phép lái Xe. 

- Chi dao  các nhà Trung trên dja bàn, thông báo cho các phii huynh h9c sinh 

ch& con dn trung trong ngày khai giâng näm hpc mdi, phài có trách thim di 'ai, 

dirng, du phuo'ng tin diiing quy djnh, tránh gay in tc và rnt an toán giao thông; 

4. Phông Y t: Chi dao  Trung tam y tê tang cithng 1rc luçmg, phuang tin, 

trang bj các thit b y t thuc chcra bnh d dam báo khà nàng cao nht phông 

chng djch bnh Covid-19 và ciru chüa nan  nhân tai nan  giao thông. 

5. Trung tam cü'u h va phông chng thiên tai: Xây drng phuo'ng an ciru 

h, cü'u nan  di vâi các du khách tm bin; cü cac can bô, nhân viên truc, kim tra 

huó'ng dn các du khách tm bin theo dñng quy djnh. 

6. Ban quãn 1 do thj: Rà soát trên cac tuyên throng, các thm dan mu'ong, 
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h ga bj mit, hu hông, các bong den b cháy kh.n truung có phuang an sira chüa, 

thay th kjp thii d darn bâo an toàn cho ngui và phucng tin tharn gia giao 

thông trén dja bàn. 

7. Ban quãn 1 các dr an DTXD thl xã: Chi dto các nhà thu dang thi công, 

thirc hin nghiêm tüc các bin pháp dam bão an toàn giao thông, v sinh rnôi trung 

(lip dt các bin báo hiêu, den báo) tti các khu vrc dang thi công, các v trI gay nguy 

him và không darn bào an toàn cho ngui và phucmg tin tham gia giao thông. 

8. Thi doãn: Tang cuè'ng cong tác tuyên truyn, giáo dic pháp lut v an 
toàn giao thOng, nâng cao thi'rc chp hành pháp 1ut cña doàn viên, thanh niên; 

buy dng lirc luçmg thanh niên tInh nguyen tharn gia tuyên truyn, huóng dn giao 

thông tai  các niit giao thông tr9ng dim, khu dông ngu'ñ, các bn dO, khu du 1ch, 

cng tnthng hoc, các duOig dan sinh, nhm darn báo an toàn giao thông trong 

ngày 1 và khai giàng nãrn h9c rnói. 

9. Trung thm Van hóa, The thao và Truyn thông: Tang cu'ng thai 

liiçing, chuyên rnijc tuyên truyn bão dam an trt tr toàn giao thông trong dp nghi 

l, các bin pháp phông tránh djch bnh Covid-19 trong hoit dng vn tái; tp 

trung tuyên truyn cãnh báo vic khOng chp hành pháp 1ut gay ra tai nan  giao 

thOng, ch tài phtt, các bin pháp phông tránh và k5' näng tham gia giao thông, 

cãnh báo dui nithc ô các bâi bin, kênh, ao, h,... Tip ti1c dy mtnh tuyên 

truyn quy djnh cüa pháp 1ut nghiêm cm diu khin phuong tin ma trong máu, 

hoi th cO nng d cn; dy mtnh phong trào thçrc hin "Dã ung ruçlu, bia khOng 

lái Xe". 

10. Be ngh Uy ban MTTQ thj xã và các doàn the: Tuyên truyên, van 

dng các hi viên chap hành các quy djnh cüa pháp lut v trt tir an toàn giao 

thOng, tr giác tháo dO, di di các cong trInh vi phm trong phm vi hành lang an 

toàn giao thông. 

Yêu cu cáç phông, ban, ngành cp thj, UBNID các phung chi dao  trin 

khai thuc hiên./. 
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