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KE HOACH 
Triên khai tht•rc hin Ngh quyt s 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 cüa ChInh phil 
Ye tang ctthng dam bão trt tir, an toàn giao thông và chông ün tc giao thông 

trên dja bàn thj xã Cira Lô giai doin 2022-2025 

Thirc hin K hoach s 335/KH-UBND ngày 27/5/2022 cüa UBND tinh 
Ngh An v vic trin khai thrc hin Nghj quyt s 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 cia 
ChInh phü v tang cu'ô'ng darn báo trt tlr, an toàn giao thông và chng ün tc giao 

thông trên dja bàn tInh Ngh An giai dotn 2022-2025. UBND thj xã ban hânh k 

hoach darn bão trt tu, an toàn giao thông Va chng ün tãc giao thông trên dja bàn 
thj xà Cü'a Lô giai don 2022-2025, nhu sau: 

I. MUC filCH, YEU CAU: 
1. Muc dIch: 
a. Triên khai thrc hin nghiêrn tüc, toàn din, có hiu qua Nghj quyt s 

48/NQ-CP cüa ChInh phü; tip tiic th1rc hin nghiêrn tCic Kêt 1un s 45/KL-TW 

ngày 01/2/2019 cüa Ban BI thu Trung uclng Dáng (khóa XII) và Chi thj s 12-

CT/TU ngày 09/01/2013 cüa Ban Thu'ng vii Tinh üy cüa Ban Thuè'ng vu Tinh ày 

v tang cung sir länh do cüa Dàng trong cong tác bão darn TTATGT dn các 
phông, ban, ngành, don vj, dja phuung cp phung; nâng cao trách nhirn cña 
ngui dirng du cp ày, chInh quyn, thu tru&ng các co quan, don vj; to ski' 

chuyn biên mtnh me ye nhn thirc, thirc càa ngui dan trong vic chp hành các 

quy djnh cüa pháp 1ut v darn bão TTATGT. 

b. Tiêp tiic giám tai ntn giao thông trên dja bàn tinh giai don 2022-2025, 

rni närn t11r 5% dn 10%; duy trI kêt qua chng fin the giao thông dt du'cc trong 

giai doan 2019 —2022; không phát sinh them các di&Tn fln the giao thông; không d 
ün thc giao thông kéo dài qua 10 phfit tii các nflt duàng do thj trong gi cao diem; 

hn ch ti da ô nhirn môi tru'ô'ng tr hoit dng giao thông vn tãi. 

c. Tiêp tic xây dirng van boa giao thOng, bâo darn ngu'Oi tham gia giao 

thông có kiên thirc, k nãng và có thirc chp hành pháp 1utt v TTATGT; có h 

thng cap cfl'u, diu trj kp thai, hiu qua di vol nn nhân tai nn giao thông; 
không d tai nmn giao thông, fln thc giao thông ánh hu'O'ng dn rnic tiêu phát trin 
kinh t - xâ hôi; huóng tOi nàm 2030 so ngu'i chét, so nguè'i bj thixo'ng vi tai nin 

giao thông trên dia bàn huyn giàm 50% so vOi nãrn 2020. 

2. Yêu call: 
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a. Huy dng cã h thng chInh trj cüa các cp vâo cuc rnt cách thit thirc, 

mtnh m và quyêt 1it; xác djnh rö cong tác dam bào TTATGT và chng ün tc 

giao thông là nhirn vi.i tr9ng tarn, cp bach, thu'ng xuyên; là rnt trong nh&ng tiêu 

chI d dánh giá nàng lirc, mirc d hoàn thành nhim vi cüa !ãnh do, can bô, chin 

cOng chirc, viên chc; là can ctr bInh xét các danh hiêu thi dua nhà nuó'c cüa 
các tp th& cá nhân lien quan. 

b. Cong tác dam bào TTATGT và chng ñn tc giao thông phài thirc hin 

theo dñng quy djnh cüa pháp 1ut; các phOng, ban nghành, don vj, dja phuong có 
lien quan phài phi hçip chat chë, dng bO,  thng nht; có sir phân cOng nhim v 
cii th, rO rang trong t chrc thii'c hin. 

c. M9i vi phim v TTATGT phài duçc xr l nghiêm minh, di1ng quy djnh; 

nghiêm cm mpi hành vi can thip, can tri trái pháp lust trong qua trInh thirc hin 

Cong tác darn bào trt tir, an toàn giao thông và chng iin tc giao thông. 

II. GIAI PHAP THUC lIEN 
Trên co sO' Kê hoch nay, các phông, ban, ngành, dja phuo'ng, don vj lien 

quan can cO' chü'c nàng, nhim v, quyn htn d xây drng k hoch darn bào 

TTATGT và chng ün täc giao thông giai don 2022 — 2025 cüa ngành, da 
phuo'ng, don vi mInh vó'i các muc tiêu cu th, barn sat tInh hInh thirc t cüa linh 

vu'c, dja bàn phii trách; dua ra các giâi pháp, bin pháp th'c hiên bào darn phi hop 

vói quy djnh cüa pháp lut, khoa h9c, dng b và mang tInh khá thi cao, cii th: 
1. Rà soát, nghiên ciru các van bàn quy phtrn pháp lut d kp thôi: 

a. Kin nghj sira dOi, b sung, thay th& bãi bO, ban hành mO'i các van bàn 

quy phrn pháp lut v báo darn TTATGT, chng ün tc giao thông con rnâu thun, 
chng chéo, không phii hop vO'i tInh hInh thirc t (d& vO'i các van bàn do Trung 

u'ong, tinh ban hành). 

b. Tharn rnuu ban hành các quy djnh ye bão dam TTATGT, chng ün tc 

giao thông khi duc lut giao hoc khi phát sinh các vn d thirc tin, cn phài diu 

chinh kjp thO'i (d6i vO'i các van bàn do thj xâ ban hành). 
2. Thuc hin tt, có hiu qua cOng tác phO bien, giáo dic pháp lu.t nhm 

nâng cáo 2  thü'c ti.r giác chap hành pháp lut ye TTATGT. U'u tiên tuyên truyen, 

ph biên, giáo dc pháp lut dn nguO'i diu khin phuong tin giao thông; ngu&i 
diu hành hot dng giao thông vn tãi; thanh thiu niên; hpc sinh, sinh vien; 

nguO'i dan sinh sng, kinh doanh, djch vi d9c 2 ben các tuyn duO'ng giao thông. 

Kien trI xây dçrng van hóa giao thông trong cong dOng dan cu' và dOi vó'i nguO'i 

thii'c thi pháp lut. 
3. Tang cu'O'ng cOng tác kiêrn tra, kiêrn soát giao thông du'O'ng b, du'O'ng 

thüy ni dja; cOng tác kiêrn tra vic chap hành các quy djnh cüa pháp 1ut v 
TTATGT, dc bit là di vâi các don vj kinh doanh vn tái có phu'ong tin nhiu 
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1n vi phim tc do, tài trong và kIch thLróc thiing Xe, lái xe vi phm nông d cn, 

sir ding chit ma tiy. Xr 1 nghiêm, diing quy djnh các trurng hçp vi phirn. 
4. Dy mtnh hoit dng kirn tra lirc lugng thirc thi cong vii nhtm phông 

ngiira, ngàn chn tiêu crc trong hot dng thanh tra, kim tra, tun tra kim soát, xi1r 

1 vi phtm v TTATGT; chü trçng cong tác giáo dçic tu tuO'ng, phm chit, tác 
phong, do dtrc cong vii; xir 12  nghiêrn nhüng can b, cong chirc, viên chirc, chin 

s' vi phçim trong hot dung cong vi, thrc thi nhim vi. 

5. Dy nhanh tin d thi cong và báo dam cht 1ucng các dir an giao thông 

da triên khai; XUC tin, hoàn thin các thu tiic d só'm trin khai các dir an giao 

thông dumg bO trpng dim trên da bàn. 

6. Tiêp tiic nghiên cüu, trin khai vic chng iin tc giao thông trên dja bàn, 

vri các giài pháp: 

a. Huy dng tôi da các nguôn 1rc dê dâu tu Xây drng hi tang giao thông, m 

rng không gian do thi, giàrn ñn tc giao thông. 

b. Xern xét tr buc 1p quy hotch, dng thô'i kim tra vic thirc hin quy 

djnh v din tIch noi d e di vi các dir an du tu nba , trung tam thuGng mgi; 

không trInh chap thun chü tru'ong du tu, phê duyt quy hotch di vó'i các cOng 

trInh, dir an không dáp 1rng duc diu kin v ht tang k5 thut. 
7. EMy mtnh du tu xây dçrng, phát trin giao thông thüy ni dja theo quy 

hotch dã du'Gc duyt; tang cithng cOng tác quán l nhà rnxó'c, trong do quan tam chi 

do cong tác thanh tra, kim tra, xir 1)2 vi phrn v an toàn giao thông duing thüy 

nôi dia theo quy dinh. 
8. Thirc hin tOt Nghj quyêt sO 27/2021/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cüa 

HDND tinh quy djnh mt s bin pháp tang cuO'ng giài tóa vi phrn, chông tái lan 

chim hành lang an toàn giao thông du'?ng b, du'ng st trên dja bàn tinh Ngh 

An giai doçtn 2022-2025; kê hoch s 36/KH-UBND ngày 20/01/2022 cüa UBND 

tinh ye triên kkiai Nghj quyêt sO 27/2021/NQ-HDND và Ké hotch so 12/KH-

UBND ngày 24/01/2022 cüa UBND th xâ ye tang cuOng giái tOa vi phim, chng 

tái ln chim hành lang an toàn giao thông di.thng b trén dja bàn thj a Cua Lô 

giai doan 2022-2025. 
9. Tang cu'ng ung diing khoa hgc k thut, cOng ngh vào quân 1)2, diu 

hành giao thông vn tài; du tu h thng giám sat giao thông (camera giám sat, 

may do tc d tir dng, trtm can tir dng) trên duiing b, trng bu'O'c hn ch ti da 

si1 tác dng trirc tip cüa con nguO vào hot dng kirn tra, xir 1)2 vi phtm hành 

chInh. 
10. Gàn trách nbim cña thu tru'O'ng các ca quan, dan vj và nguOi dung du 

cp üy, chInh quyn cp Xa vi vic chi dio, diu hành thrc hin các bin pháp 

darn bào TTATGT và cMng fin tc giao thông. 
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III. PHAN CONG NHIM VJ 
1. Phông Quãn 1 do thi 
a. Là co' quan thu'mg true, chü trI, phi hc'p vi các phông, ban, ngânh, dan vj, 

các phu'mg tham mu'u UBND thj xà chi dio thixc hin có hiu qua Kê hoch nay. 

b. Chü tn, phi hgp vi phông Tu' pháp và các dja phuang, dan vj lien quan 

rà soát các van bàn quy phim pháp 1ut v giao thông du?mg b và du'ô'ng thug ni 

da d tham mu'u, kin ngh sfra di, b sung phit hcip; th1rc hin tuyên truyn, ph 

bin giáo dc pháp lut ye bào darn trt tir ATGT, chng in tc giao thông. 
c. Tip tiic nghiên ciiru, d xut 1p dt camera giárn sat giao thông, thit bj 

ghi hInh ánh t1r dng trên mt s tuyn du'?.ing trpng dim; thirc hin vic trao dôi, 

chia sé thông tin vâi các cap, các ngành lien quan d tang cuô'ng phi hçp trong 

cong tác bào darn TTATGT, t chirc giao thông và chng fin tc giao thông. 

d. Tang cu'ng cong tác th.rn dnh, quân 1 cht lung cong trinh giao thông. 

Trong do, chfi trong v thm dnh ATGT tfr buóc chun bj du tu dn giai doan 

thirc hin dr an và quán 1, khai thác sfr dung cong trInh darn bão tuân thu các quy 

dinh hiên hành. 

e. Chi do thirc hin nghiêm tfic các quy djnh v quàn l2,  bão dung thumg 
xuyên các cong trInh giao thông di.rO'ng b, dung thfly ni dja; rà soát, d xut b 

trI kinh phi kjp thO'i d b sung dy dfl bin báo hiu trén dung b, du'ng thu 

ni da, các vch dfrng, gO' giárn tOe trén dtrO'ng b; quãn 1)2 chat chë hành lang an 

toàn du'O'ng bO,  duO'ng thfly ni dja. 

f. Yêu cAu các chfl du tu' chi dio các dan v thi cong ch.p hành nghiêm tflc 

các quy djnh v báo dam ATGT, v sinh mOi truO'ng tii các cong trInh dang thi 

công, dc bit các cong trInh thi cOng trén du'O'ng b dang khai thác; tuyt di 

không dua các phu'ang tin ht niên hn sfr dung, ht hn kim djnh, thay di kIch 
thuO'c thành, thflng, chO' hang qua tâi, cai nó'i kich thuO'c thfing xe vào hot dng 

tnong phm vi cOng truO'ng. 

2. COng an thi xa. 
a. Tang cuO'ng cong tác tun tra, kirn soát giao thông du'O'ng b, du'O'ng thu)2 

ni dja; xfi' 1)2 nghiém các vi phm ye TTATGT, tr9ng tam ia cac hành vi nguy co' 

gay ra tai nan giao thông cao, nhu vi phm v tc d, nng d cn, sfr diing chat 

ma tu)2 di vol lái Xe, vi phim quy tc giao thOng, chO' hang qua kh, qua tái..; xfl' 
pht nghiérn các to chfrc, Ca nhân vi phrn quy djnh v ATGT; dy nhanh tin d 

diu tra, xfr 1)2 nghiém, kjp thO'i, dflng quy djnh cfla pháp lut các v tai ntn giao 
thông phic v1i cong tác phOng ngfia Xa hi. 

b. ThuO'ng xuyén thirc hin cOng tác kirn tra, don dc, chn chinh vic chp 
hành quy trInh, ch d cOng tác, tác phong cfla lirc 1trçng trrc tip thirc hin nhirn 

vu TT ATGT, han chê sai phm, tiéu circ. 
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c. B trI nhân 1rc, phu'ong tiên, cong cii h trg và chi do COng an cp 
phumg tham gia giài toá vi phtm, chng tái 1n chirn hành lang ATGT; tip tic 

trin khai thirc hin có hiu qua Thông tu' s 39/2011/TT-BCA ngày 2 1/6/2011 cüa 
Bô tru'Yng B Cong an quy djnh 1rc lu'çYng Cong an kiém tra, xi1r 1 vi phm v bào 

v kt cu ht thng giao thông dung b. 

d. Trao dôi, chia sé thông tin vi Ban ATGT thj xã, phông Quân 1 do thj 

các ni dung lien quan trt tir ATGT trên dja bàn; d xut tè chiirc giao thông dê 

kjp thôi giãi quyt các vn d iin tc giao thông cuc bô, quàn 1 phuong tiên, ngu?i 
diu khin phuo'ng tin. 

3. Phông Tài chInh — K hoich. 
Trên co s trin khai k hoch thrc t cüa trng nàm và phân cp ngân sách 

hiên hành, thuc hin thrn dinh, trInh UBND thj xä phé duyt dir toán kinh phi thirc 

hin nhim vii ducic giao trong ldiã näng cn di ngân sách. 

4. Phông Tài nguyen và Môi tru*ng. 
Tham muu chi dio, hu'ng dn UBND các phu'ng phôi hç'p Chi nhánh van 

phông däng k dt dai thj xã thng kê, rà soát các trung hc'p giao dt, cho thuê dt 

trái quy djnh trong phim vi hành lang bào v các tuyn quc lô, dithng tinh, du'ô'ng 

thj; cung cp bàn sao h so trIch do, trIch liic các thira dt tip giáp vôi các tuyn 
quc lô, du'rng tinh, dung huyn cho cci quan cht'rc nãng theo quy djnh khi du'gc 

d nghj. 

5. Phông Tu' pháp 
a. Kiêm tra, rà soát các van bàn quy phm pháp lu.t ye dam báo TTATGT, 

chng ün the giao thông khOng con phü hpp, mâu thuin, chng chéo; tharn mu'u 

xut cp có thrn quyn sra dM, b sung, thay th d dam báo phü hçip vó'i pháp 

lut hin hành và thirc tin thi hành cüa dja phu'ong. 

b. Tham muu Hi dng PhM hcp ph bin giáo dic pháp lut th xä xay 
dung, các k hoach, chuyên d tuyên truyn, ph bin, giáo dc pháp 1ut v dam 

bão TTATGT, chng itn thc giao thông phi hçip, sat vth tInh hInh, diu kin thirc t 

dê cOng tác ph bin, giáo diic pháp lut dt hiu qua cao nht. 

c. Thrc hin t& Cong tác quán l nhà nuc v thi hành pháp lut xi1r l vi 

phm hành chInh; kirn tra, phM hp'p giám sat và chn chinh kjp thi nhüng tn tai, 

bt cp trong cong tác xCr 1 vi phm hành chInh trong linh vrc giao thông dung 

bO, du'ng thu ni dia cüa CáC co' quan, don vj. 

6. Phông Ni viii 
Tham rnu'u UBND thj xã các van bàn ye khen thung, k 1ut trong vic 

thuc hiên nhiêm vu bào darn TTATGT, chng ün the giao thông dôi vó'i các phông, 
ban, ngành và UBND cac phuO'ng, các t chirc, cá nhân có lien quan. Chju trách 

nhiêm thrn dinh h so' khen thung, xi.r 1,2 trách nhiêrn di vó các tp th& cá nhân 
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trrnc khi trInh cp có thm quyn xem xét, quyt djnh; d xut hinh thflc, imirc d 

k' 1ut dôi vOl thu tru&ng các co' quan, dan vj không hoàn thành nhirn vii bão 
dam TTATGT. 

7. Phông Van hoá — Thông tin; Trung tim Van hóa, The thao và Truyên 
thông thj xã. 

a. Tang cu'Ong cong tác tuyên truyn các chInh sách, pháp lut v dam báo 
TTATGT, chng fin tc giao thông trén Cng thông tin din tO thj xã và h thông 

truyn thanh co' sO; biu duo'ng các din hInh tiên tin, phê phán vic thiu tinh 

than trách nhim, phán ánh các du hiu tiêu c1rc, vi phtm pháp lust v an toàn 

giao thông thrOng b, thrOng sat, thrOng thOy ni da. 

b. Phi hçp vOi Ban ATGT thj xã biên so1n, phát hành các nôi dung tuyên 
truyn, ph bin, giáo diic pháp lut v darn bão TTATGT, chng fln tc giao 
thông nhrn nâng cao nhn thfrc v darn bão an toàn giao thông cho nhân dan trên 

dja bàn; t chi'rc tham gia lien hoan tmyn thanh Ca sO tuyên truyn v ATGT. 

8. Phông Giáo dijc Va Dào tto 
Tru'Oc ngày khai giâng nàrn hpc mOi hang näm, xây drng và chi dto thirc 

hiên K hotch báo dam TTATGT cfla ngành giáo dc Va dào tao, Chi dto vic k 

cam kt không vi phm pháp lut v an toàn giao thông dêi vOl h9c sinh, du'a tiêu 

chI v chip hành pháp lut an toân giao thông vào trong b tiêu chI blnh xét thi dua 

hang nàm cfla các truô'ng h9c. 
9. Phông Y tê 
a. Chi dto các co sO y t sit chat hott dng khám SOC khOe cho nguô'i Iái Xe, 

nguOi h9c lái Xe, ngu'Oi dir thi nâng hng giy phép lái e, tuyn diing lái Xe; phi 

hap vOi Cong an thj xã tt chfrc kirn tra, phát hin di vó'i các lái xe có sO diing 

chit ma tfly. 

b. Chi dto các co sO y t trên dja bàn thj Xã, tIch circ phi hp'p cfiu chU'a kjp 

thOi khi có tai ntn giao thông xãy ra, nht là di vOi các vii tai nmn giao thông 

nghiêrn trpng, dc bit nghiêm tr9ng phài cfl di ngfl bác s' kjp thOi cfru chfi'a khc 

phiic giàm thiu dn mOe th,p nht hu qua do tai ntn giao thông gay ra. 

10. Thirong trirc Ban An toàn giao thông thj xã 
a. Phi hap vOl Ban ATUT và các Ban, ngành cp tinh; các phông, ban 

ngành lien quan và UBND các phu'Ong tang cu'Ong cong tác tuyên truyên, phô biên, 
tp hun pháp 1ut v an toàn giao thông, chfl tr9ng là cac ni dung: 

- Chap hành các quy djnh ye tc do cho phép, lan thrOng, phn thrOng, chili 

quan sat khi diu khin phuang tin tO du'Ong phv, du'Ong nhánh ra du'à'ng chInh. 
- K5T nàng diu khiên Xe rnO to, e may, xe may din khi lu'u thông tO thrOng 

ph, du'Ong nhánh vào du'Ong chInh cho ngu'Oi dan sinh sng d9c theo các tuyên 
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dithng b mi du'gc xây dirng, im rng, nâng cp, k nàng diu khin phuang tin 

giao thông khi di qua duông ngang, 1i di ti.r mi qua duông sit. 

- Tuyên truyn bang hInh ánh minh hoa, trirc quan sinh dng (tru'ng bay hInh 

ánh, video...) d nâng cao nhn thüc, 2 thirc chip hành pháp 1ut cüa ngiRñ tharn 
gia giao thông. 

b. Phi hçip vi Ban ATUT tinh, các s&, ngành cp tinh, Cong an thj xã, các 

ca quan, don vj lien quan rà soát các vj trI "dim den" v tai nin giao thông, dirn 
có nguy co tirn n tai nin giao thông d d xut tharn rnuu xir 1; cam các bang, 

bin cành báo v an toàn giao thông trên nhüng tuyn, doin tuyn thung xày ra 

tai nin; cm bin cánh báo v do the d tçr dng, kirn tra nng do cn trên cac 

tuyn quc l và các bin báo hiu duông b khác... 
c. Don dc, hu'ng din, theo dOi, kim tra viêc th chute thuc hiên K hoach 

nay cña các phông, ban, ngành, da phu'ong, don vj; thng hçip, tham mu'u cac van 

bàn báo cáo cp có thm quyn cOng tác an toàn giao thông theo quy djnh. 
11. Be nghj Uy ban MTTQ thj xã, các to chñ'c, doàn the chInh tn - xã 

hi cp thi. 
Phát dng phong trào "Toàn dan tham gia dam bâo trt tir an toân giao 

thông"; ph bMn, hu'ó'ng dn Mt trn th que cp phu'mg có chuong trInh hành 
dng c th, du'a phong trào di vào cuc sang. Thành lap các th ti.r quán an toàn 
giao thông tti các chi doàn, chi hi Cu'u chin binh, Nông dan, Phv nü', Doàn thanh 

nien..) tharn gia quán l các tuyn, doan tuyn dung bô, dc bit là cOng tác báo 
dam an toàn giao thOng, bào v mOi tru'ông. 

12. Ban quãn 1 do th1. 
a. Triên khai cOng tác quán l báo tn h thng giao thông dithng b trên dja 

bàn thj xa, tang cung cOng tác duy tu, sü'a chüa, bào du'O'ng cong trInh giao thông. 
Thuô'ng xuyên kim tra xur 1)2 mt du'ô'ng bj his hông dam barn em thun; bâo trI, 

báo du'Ong h thng den chiu sang, kjp thi xur 1)2 các dim nguy co' xày ra tai nin 
giao thông. 

b. Phi hçip vói Thu'ng trvc  Ban an toân giao thông thj xà, rà soát crn b 
sung các bin báo hiu ththng b; bin hn ch tái tr9ng Xe, các bin cam trên các 
tuyn dithng ni thj; 

13. UBND các phurô'ng: 
a. Tang cuô'ng cong tác tuyên truyn ph bin pháp lut v darn báo 

TTATGT, chng in tàc giao thông nhm nâng cao nhn thuic và)2 thü'c chap hành 
pháp 1ut cho nhân dan vâi nhiu hInh thü'c, ni dung da dng, phong phñ. Phát 
huy vai trô cüa các doàn th chInh tr xã hi trong vic tuyên truyn, vn d5ng 
nhân dan chp hành quy djnh v báo dam trt tir an toân giao thông; tuyt di 

khOng 1n chim, sü ding trái phép lông, lê dung, via he. 
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b. T chrc các 1irc luçng phi hçrp vci Di quán 1)2 trt t1r do thi, Cong an thj 
xã tp trung giái toà hành lang giao thông, lông dung, via he trên tht cã cac tuyn 
du'ing thuôc dja bàn mInh quán 1)2, nht là tInh trng h9p chç, lam mái che, treo, 
dat bin quâng cáo, ttp kt 4t 1iu xây dirng, rác thai gay ánh hithng dn trt tir 

ATGT; sau giãi toã cn bàn giao tuyn dung, dja bàn cho các cá nhân, t chirc 
chu trách nhim quán 1)2 chông tái ln chirn. 

c. Chi dao  các 1irc lucng phi hçip vOi Cong an thj xã, Dn biên phông cü'a 
khu Cüa Lô - Ben Thñy kim tra, phát hin và xi'r 1)2 vi phm v an toàn giao 
thông dryng thüy ni dja; kjp thô'i th 1)2 nghiêm các phuang tin thüy ni dja hoat 

dng khOng ding quy dinh, vi phirn v bn bài, bin pháp an toàn trong qua trInh 

hoat dng thüy ni dja trên dja bàn. 

d. Chü dng rà soát, quãn 1)2 vic lip, dt các bin hiu thông tin quãng cáo 
theo dung quy djnh cüa pháp lut, không ành huô'ng dn trt tir ATGT; thirc hin 

nghiêm chinh theo Quyt djnh s 59/2017/QD-UBND ngày 22/9/2017 và Quyêt 

djnh s 47/2018/QD-UBND ngày 27/11/2018 cüa UBND tinh, xfr 1)2 cac tru'ang 
hp sir dung bin quâng cáo vi phm 1n chim, tái lAn chim hành lang ATGT. 

IV. TO CHUC THU'C HIEN: 
1. Các ban ngành, don vj lien quan và UBND các phung can ci k hoch 

d thirc hin diing nhim vi, miic dIch và thà'i gian. 

2. Các ban ngành, dan vj lien quan và UBND các phu'ng báo cáo kêt qua 

thirc hin kê hotch nay trithc ngày 15 tháng 12 hang nãm (giai dotn 2022 — 2025) 

v Thu'ng trirc Ban An toàn giao thông thj xä (qua phông Quán l do th) dê tong 

hçp, báo cáo theo quy djnh./. 

No'i n/ian: 
- Ban ATGT tinli (b/c); 
- So GTVT (b/c); 
- TT Thj ui', HDND thi x (b/c); 
- ChO tch, các PCT UBND thj xä; 
- Các phOng, baii, ngành, doàn the cap thj; 
- UBND các pliuOng; 
- Các thânh 'iên Ban ATGT thj xã; 
- Luu: VT, 

Vö Van Hung 
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