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Sô:4J2/UBND-CATX Cia Lô, ngàyJ. tháng 8 nám 2022 

V/v tang cung cong tác bâo 
dam TTATGT 

KInh gri: 
- Cong an thj xä; 
- Các phông, ban, ngành, doàn the thj xä; 
- UBND các phi.thng. 

Thirc hinK hoch s 299/KH-BCA-008 ngày 13/6/2022 cüa B trin1ng 
Bô Cong an; Kê hoch so 612/KH-CAT-PCO8 ngày 18/6/2022 cüa Cong an tinh 
Ngh An ye cao diem kiêm tra, xir lcác hành vi vi phm tr.t tu', an toàn giao 
thông (TTATGT). UBND thj xä yêu câu: 

1. Cong an thi xã 
- T chirc trin khai quyt 1it, có hiu qua các Chi thj, K hoch, Chuang 

trInh ye cong tác bào dam TTATGT; dc bit là Kê hoch so 299/KH-BCA-008 
ngày 13/6/2022 cüa B trithng B5 Cong an, Kê hoich so 612/KH-CAT-PCO8 
ngãy 18/6/2022 cña Cong an tinh Ngh An ye cao diem kiêm tra, xi,r 1 các hành 
vi vi phm trt tçr, an toàn giao thông. 

- Tang cuè'ng xir 1 nghiêm các hành vi vi phim trt tçr, an toàn giao thông, 
tr9ng tam là: vi phm ye nông d con, ma tñy; vi phtm ye toe d; ch hang qua 
khô, qua tái, t1r ' thay dOi kIch thuc thành, thüng Xe; XU l nghiêrn các dôi tuçing 
t1i tap, tO chiirc dua xe trái phép, diêu khiên xe lang lách, dánh vOng, gay rôi tr.t t1r 
cOng cong; Phôi hçip to chirc tuyên truyên hu qua tai nin giao thOng, các hành vi 
dn den tai nn giao thông và các bin pháp phông ngü'a tai nn giao thông. 

- PMi hçip vri Phông PCO8 Cong an tinh Ngh An xir l,2 nghiêm hành vi vi 
phrn phu'o'ng tin thüy chi hang vuçit qua vach dâu mn ntthc an toàn. 

2. Các phông, ban, ngành, doàn the thj xã 
Quán trit can b, dãng viên guong mu, nghiêm tiic chp hành các quy 

dinh ye TTATGT khi tham gia giao thông, không tác dng, can thip den vic 
xt1 1 vi phm TTATGT cüa liic luçing Cãnh sat giao thông. Day mtnh tuyen 
truyên, phô biên giáo diic pháp lut ye TTATGT; yêu câu can b, dâng vien cüa 
dan v mInh và nguôi than khOng diêu khiên xe chy qua toe d quy djnh, trong 
co the có chat ma tüy, nông d con; không ch hang qua tái, qua khô, tir ' thay 
dôi kIch thithc thành, thüng Xe; phuung tin thüy không chô hang vuçt qua vch 
dâu rnó'n nuc an toàn. 

3. Trung tam van boa, The thao vã Truyên thông 
Tang ctthng tuyen truyn, phô bin quy djnh pháp 1ut v TTATGT; tuyen 

truyên ngui dan không dieu khien xe chy qua tôc d quy dlnh,  trong cothe có 
chat ma tüy, nông d con; không chO' hang qua tai, qua khô, tr 2 thay dOi kIch 
thuc thành, thitng Xe; phuo'ng tin thüy khOng ch hang vup't qua vch dâu 



mn nuó'c an toàn. Tuyên truyn hâu qua tai nin giao thông, các hành vi dn den 
tai nn giao thông và các bin pháp phông ngra tai nn giao thông. Biêu du'o'ng 
các diên hInh tiên tiên, phàn ánh các tru'à'ng hop thiêu tinh than, trách nhim, có 
dâu hiu tiêu c1rc, vi phirn pháp 1ut ye TTATGT bang các phóng six, tin bài, 
chuyên trang An toàn giao thông phát trên song phát thanh và truyên hInh. 

4. UBND các phu'ô'ng 
- Tiêp tiic day rninh các hot dng tuyên truyên nâng cao thirc cüa ngui 

dan trên dja bàn chap hành pháp lut ye TTATGT. Các bin pháp phOng ngra 
tai nn giao thông, dc bit là tai nn giao thông lien quan den xe mO tO, tai nan 
ththng thüy trong rnüa mua lü; khOng diêu khiên xe chy qua toe d quy dinh, 
trong co the có chat ma tñy, nông d con; không ch hang qua tài, qua khO, tij ' 
thay dôi kIch thuc thành, thüng Xe; phucrng tin thüy không ch hang vu'pt qua 
vach dâu món nu'óc an toàn. 

- To chirc cho doanh nghip, Ca nhân kinh doanh vn tâi trên dla  bàn k 
cam kêt chap hành nghiêrn quy djnh cüa pháp lut; khOng chO' hang qua tâi, qua 
khô, ti.r thay dôi kIch thithc thành, thüng Xe. 

- Tng kim tra, rà soát, phân 1oti thuyn thüng, tàu Ca dang hot dng trên 
dja bàn; huóng dan chñ phumg tiên thirc hin diiing quy djnh, khOng chi hang 
vupt qua vch dâu mn nuO'c an toàn. 

Yêu cu các phOng, ban, ngành, doàn the thi a, UBND các phu'ng theo 
chirc nãng, nhim vi cüa mInh dê to chirc triên khai thirc hin nghiêrn tñc, có 
hiu qua ni dung trên./. 

No'i n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- UBND titih; CHU T!CH 
- Cong an tinh: (dé báo cáo) 

- TT T1ii Oy, TT HDND thj xa 
-PCTUBNDthixa; 
- Các PhOng, Ban, Ngánh, Doàn the; (Dê thy'c hin) 
- UBND các phuOng; 
- Lu'u: VT 
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