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KInh gCri: 
- Cong an thj xâ; 
- Các phông: QLDT; TN&MT; VH&TT; Giáo diic DT; 
- Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông thj xã; 
- Ban quàn 1 do thj; 
- Dôi Quân 1 trât tu do thi; 
- UBND các phithng. 

Thrc hin Cong van s 6066/UBND-NC ngày 10/8/2022 cüa UBND tinh ye 

vic trin khai nhirn vii bâo darn trt tir ATGT các tháng cuêi nãm 2022, UBND thi 

xã giao các phông, ban, dan vi, các doàn th chInh trj xã hi và UBND các phu'ng 

trin khai mt s ni dung nhu' sau: 

1. Cong an thj xã. 

- Triên khai quy& 1it, hiu qua cOng tác bào dam trt tir ATGT trong các 

tháng cui nãm 2022, tip tc tuyên truyn vn dng và tang cung tun tra, kirn 

soát, xü 1 các hành vi vi phm pháp lutt v trt tij an toàn giao thông, chii tr9ng 

kim tra, xü l ngu?ii có hành vi vi phm v nng d cn, ma thy khi lái Xe; vi phrn 

quy djnh v di mu bào him khi ngi trên mô to, xe may, xe dp din; sir dçing din 

thoi khi lái Xe,...; 

- Phi hçp vci các phông, ban lien quan tang cithng cOng tác tuyên truyên, 

vn dng ngui dan chp hành nghiêm các quy djnh cüa pháp 1ut v bão darn 

TTATGT; dc bit, chi tr9ng tuyên truyên, nhc nh ngu'ôi dan ch.p hành quy djnh 

v trt tr do th, không 1n chim hành lang ATGT, lông l &thng; tir giác tháo d 

các cong trInh, vt diing chim diing lông, 1 di.rng, dtt không dung nai quy djnh...; 

- Tip tic tang cuông tun tra kim soát, xü 1 nghiêm vic c lu'u hành 

phuang tin co giâi du'ô'ng b không dam bão an toàn ki thut di vi xe ht niên 

hn sir diing, e chà qua kh& qua tài, thay di kIch thrnc thành, thiing Xe, xe cOng 

nông, xe tr ch 3 - 4 bánh theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

- Tang cuing cOng tác dam bâo tr@ tr an toân giao thông dôi vó'i cãc sir kin 

chInh trj, van hóa, xã hôi, nhât là dip l Quc khánh 02/9 và tt duong ljch 2023. 

- Phi hqp vYi Phông cành sat giao thông Cong an tinh và Thanh tra Sâ 

GTVT tang cithng kim tra, XU l nghiêm theo quy djnh di vó'i các hành vi vi pharn 
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pháp 1utt v an toàn giao thông vn tãi thüy ni da, dc bit v diu kin hot dng 

cüa bn, cáng, phuang tin, ngithi lái phuang tin thüy ni dja và hoit thng du Ijch, 
vui chGi giâi trI trên các tuyn di.thng thñy ni dja thuc dja bàn. 

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

- Tang cng thai 1ung, chuyên mc tuyên truyn pháp 1ut v bào dam trt 

tir an toàn giao thông nhm nâng cao thirc cho ngui tham gia giao thông, nht là 
Nghj quyt s 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 cüa ChInh phü v tang cuing báo darn trt 

tx an toàn giao thông và chông ün täc giao thông giai doan  2022-2025. 

- Dy mnh tuyên truyn trén các phuang tin thông tin di chiing dc bit là 

tuyên truyn luii dng d tuyên truyn, pM bin, giáo dic pháp lutt quán 12, sü 

ding và bào v HLATGT; thông tin kjp thai các van bàn chi dao, chü tri.ro'ng, chInh 

sách thrc hin cong tác giâi tôa vi phm, cMng tái ln chim FILATGT cüa thj xä 

sâu rng trén h tMng truyn thanh, trang thông tin din tir, mng internet...; xây 

drng các chuyên d, phóng si,r v giâi tóa vi phm và cMng tái 1n chim HLATGT 

d phát (dang) djnh k' trên các phucing tin thông tin dii chüng; tang thi luçing dua 

tin các ni dung lien quan dn cong tác giâi tôa vi phm và cMng tái ln chiêm 

HLATGT. 

3. Phông Giáo dujc Dào tto. 

- Tang cuing chi dto các truô'ng h9c tuyên truyn, giáo dijc bào dam an toàn 

giao thông cho h9c sinh, nht là an toàn giao thông trong dp nghi he và chuân bj 

näm hoc mâi. 

- Xir 1 nghiêm tInh tring hçc sinh sr diing mô tO, xe may, xe dp din không 
di mu bâo him, ch& qua s ngui quy djnh, phóng nhanh, vixçlt u, 1tng lách dánh 

vOng hen dixing gay mt trt tr an toàn giao thông, tim an nguy co xây ra tai ntn 

giao thông. 

4. Di quãn 1 trt tij do thj. 

- PMi hcxp vi UBND các phurng và các dan v lien quan thirc hin vic giái 

tOa các vi phm hành lang ATGT trén dja bàn; 

- Tang cithng kim tra, xr 1 các truông hçip vi phm tái ln chim hành lang 

ATGT và các phu'ang tin xe din chèo kéo khách trên dja bàn. 

5. Ban quãn 1 dO thj: Thung xuyên kim tra, rà soát các h tng bong 

diên chiu sang bi cháy; các tm dan mi.rnng, h ga, mtt duô'ng, din tin hiu giao 
thông b hu hông d kp thai thay th và sfra chüa; chat tia cành cay xanh hai ben cac 
tuyn diRmg bj che khut tm nhIn tti các ngã ba, ngä tu; rà soát các bin báo giao 

thông bj his hông d kjp sira chüa, cm M sung các bin báo giao thông trên các 

tuyn dis?ng nhm dam bào an toàn giao thông. 
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7. Phông tài nguyen và môi tru'ông: Trin khai vic chInh l các bin dng 

v dAt, hiêu chinh h sa quán 1 v dAt dai (bàn d dja chInh, s dja chInh, Giây chrng 
nhn quyn sir diing dAt...) khi có bin dng v dAt, rà soát, thng kê, xác djnh ranh 

giri dAt cüa h cá nhân, t chirc và dAt cüa dung b dpc 02 ben các tuyn duông trén 

dia bàn, thu hi và bàn giao dirt dim cho dan vj quãn l phn din tIch dAt cüa dung 

b và hành lang an toàn giao thông bj, ln chim, tái 1n chim trái phép. 

8. UBND các phtring. 

- Tang cung cong tác tuyên tmyn ph biên pháp lut v trt tir an toàn giao 

thông nhm nâng cao nhn thrc và thirc tr giác chip hành pháp lut cho nhân dan. 

- Nâng cao nhn thrc, trách nhim cüa ngui drng dAu trong cong tác bâo 

dam TTATGT thuôc chirc nãng, nhirn vi, dja bàn, linh virc quán l. Thirc hin 

nghiêm tiic kt lun cüa các doàn kim tra do UBNID tinh hoc S GTVT thành 1p 

và các van bàn chi dao cüa UBND thi xã Cira Lô. 

- Chii tr9ng chi dao  quyt lit han nUa trong cOng tác giái töa vi phtm Va 

chng tái 1n chim hành lang ATGT; xir 1 dirt dim tInh trang tái ln chim, vi 

phm hành lang ATGT, dc bit là tInh trng dat, d các bin hiu, bin quáng áo 

c djnh, di dng sai quy djnh; x11 1 tInh trng h9p chçi trên lông, 1 duô'ng, närn 

trong hành lang ATGT. 

- Phát buy vai trô cüa các t chirc chInh trj- xã hi, doàn the trong vic tuyên 

truyên vn dng nguôi dan chp hành quy djnh v bão dam trt tr ATGT du'ng b, 

duôn thüy nOi  dja; không 1n chirn, sir diing trái phép lông, 1 dung, via he; 

- To chüc k cam kêt d& vói xe h& niên han  sir dyng, xe tr ch 3 - 4 bánh 

không duçic boat  dng trên dja bàn theo diling quy djnh cña pháp 1ut; 

9. Phông Quãn I do thj. 

- Don dôc UBND các phumg, các don lien quan to chirc ra quân giái tOa vi 

pham HLATGT; Thng kê các truông hçp vi pham chua duçc x1r 1, dé tharn muu 

chi dao  giâi tOa düt dim trong thi gian tci. 

- Ph& hgp vi 1irc lugng Thanh tra S giao thông tang cuèng kiêm tra, xir 12 

nghiêm, dung quy djnh các vi phm v bào v kt cu h. tng giao thông duông b, 

tric tip cilng vâi chInh quyn da phuong, dan vj quàn 1 to chirc giài tóa vi phm, 

chng tái ln chim HILATGT. 

- Kim tra cong tác dam bão tin d, chit 1ung các cOng trInh dA tu nâng 

cp và k hoach bào trI, s1ra chra kt cu ha tang giao thông (thirc hin k2 cam két 
hoàn trâ vic sir dung du'ô'ng b d thi cOng các cong trInh trén dja bàn duçic giao 

quàn 1), u'u tiên khc phic các dim den, dim tim n tai nan  giao thông, lam g 

giàm tc, bin cành bào nguy him cho nguOi tham gia giao thông. 

- Thu?ing xuyên theo dOi, dOn dc các phông, ban, ngành, don vi, UBND các 
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phu&'mg thirc hin cong tác báo dam trt tr ATGT ththng b, dung thüy ni dja; 

tng hcp kt qua, báo cáo kt qua thirc hin; trong do, tham mu'u Chü tjch UBND thj 

xâ phê bInh các dan vj thirc hin chm hoc kern hiu qua các ni dung trén. 

10. IJê ngh UBMT Ti quI!c và các t chñc chInh trj xä hi th1 xã. 

Dy mtnh cong tác tuyên truyn pháp lut trt tçr an toân giao thông dê nâng 

cao thirc tir giác cüa nguii tham gia giao thOng, dc bit vn dng can bô, cOng 

chirc, viên chiirc, ngui lao dng trong Ca quan, dan vj, nguO'i lam vic trong lixc 
li.rçmg vu trang nhân dan, h9c sinh, sinh viên thrc hin nghiêrn các quy djnh ye cam 

ung nrm, bia, gu'cmg mu th?c hin nghiêm quy djnh dä ung ru'ç'u, bia thI không 

lái Xe; dy mnh tuyên truyn trên ming xã hi, hi tng s và vão các khung giO' 

yang trên song truyn hInh, tip tiic nhân rng các mO hInh dim v vn dng toàn 

dan tham gia báo dam trt tir an toàn giao thông. 

Yêu cu các phông, ban, ngành, UBND các phuO'n. các dan vj lien quan 

nghiêm ti1c trin khai thcrc hin các n.5i dung trên./ 

Vö Van Hung 
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