
UY BAN NHAN DAN 
TH  XA CU'A  LO 

S: /UBND-DT 

V/v bão dam trt t1r ATGT trong 
dip Têt Dixong ljch, Têt Nguyen 
dan Qu Mao va L hi Xuân 
näm 2023 trên dia bàn thi xa. 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHTA VIT NAM 

Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

Ct'ra Lô, ngày tháng 12 nám 2022 

KInh gi:ri: 

- Cong an thi xà; 
- Trung tam y tê; 
- Ban QL các dir an DTXD, Trung tam PTQD, Ban QL do thj; 
- Trung tam Van hóa, The thao, Truyên thông thj xã; 
- UBND các phumg. 

Thrc hin Cong din s 34/CD-UBND ngày 29/12/2022 cüa UBND tinh Ngh 
An ye bào dam trt tir, ATGT trong dip  Tt Duang ljch, Têt Nguyen dan Qu Mao 
và L hi Xuân näm 2023 và Cong van s 4522/SGTVT-KH.KCHT ngày 29/12/2022 
cüa S Giao thông vn tài Ngh An v vic tang cuàng cong tác dam bào trt tir 
ATGT, chinh trang mi quan do thj phc vii Nhân dan trong dip  L, Tt nàm 2022. 
UBNID thj xa Cira Là yêu cu các phông, ban, ngành và UBND các phthng trin khai 
thrc hin mt sé ni dung sau: 

1. Cong an thj xã 
- T chüc thirc hin hiu qua dot cao dim tun tra, kim soát, xü 1 vi phm 

v trt tr, an toàn giao thông dp truOc, trong và sau Têt Nguyen dan 2023. Trong do, 
tp trung kim tra, phát hin và xü l các hành vi vi phm là nguyen nhân chInh gay 
tai ntn giao thông, ün tc giao thông nhu: nguñ diu khin phuang tin vi phim 
nng d cn, trong co th có chüa chit ma tüy, vi pham tc d trên du&ng b; phucmg 
tin chi hang qua tài tr9ng, qua kh gii han, phuung tin kinh doanh vn tãi hành 
khách ch qua s ngithi quy dinh;  ngui tham gia giao thông không di mu bão him 
khi diu khin mô to, xe gn may; xây dirng phuong an du tranh, phông, chng và 
xir 1 nghiêm các di tuçmg ti tap,  diu khin 1ng lách, dánh vOng, gay ri trt tr 
cong cong; ngän chn, bt giü kip thai nhUng di tuçmg gay r& an toàn trt tir, Co 

hành vi chng nginYi thi hành cong vii. 
- Ph& hçip chat chê vi Thanh tra Si GTVT kim tra vic thrc hin quy djnh 

pháp 1ut v dam bão an toàn trong hot dng tai  bn tàu ch khách, trên các tuyn, 
1ung dung thüy và hot dng vn tâi yen bin d xr 1 dirt dirn các ban, phuong 
tin thüy hoit dng chi khách tii các khu tham quan, du ljch trái quy djnh. 

- Chü trI, ph& hçp vi các 1irc lugng chirc nàng bào dam trt tir ATGT trithc, 
trong sau Tt Nguyen dan và L hi Xuân 2023. 

2. UBND các phuông 
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- Dy mmnh tuyên truyn, vn dng Nhân dan và ngithi tham gia giao thông ti,r 
giác chap hành pháp 1ut ye ATGT, tuân thu hiu 1nh và hixàng dn cüa içrc hxçing 
chirc nàng; nhng nhjn, giüp dc ln nhau khi tham gia giao thông; chü dng tham 
gia giao thông an toàn và thi.rc hin "Dã ung rtrQ'u, bia - không lái Xe"; không phóng 
nhanh, virçt u; không ch& qua s ngithi quy djnh; di mu bào him dt chun khi di 
mô to, xc may, xe dp din; phông tránh tai nin dixng thüy ni dja. 

- Phi hçip vâi Di quãn 1 trt tir do thj tip tVc  dy mtnh cong tác giâi tóa vi 
phm, chng tái Mn chim hành lang an toàn giao thông theo nOi  dung Nghj quyt 
27/2021/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cüa HDNID tinh và Kê hoch so 36/KH-
UBND ngày 20/01/2022 cüa UBND tinh; tang cithng quân 1,2 trt tr via he, lông 
dithng; thirc hin nghiêm quy djnh v hành lang an toàn giao thông, không d tInh 
trng chim diing via he, lông dithng d kinh doanh gay can tr& giao thông; 

- T chüc khão sat, nghiên c1ru, b tn các dim ban chu hoa, cay cânh phitc 
vii nhu cu mua sm Tt cüa nguii dan trên dja bàn, bâo dam các yêu cu v trt tir, 
an toàn giao thông, v sinh mOi truè'ng, m quan do thj... Xir l tInh trng ltn chim 
hành lang duing b, via he, lông, l dithng d h9p chg, kinh doanh buôn ban, d rác 
dc bit trong các djp L, Tt; tang cuông cong tác giái tOa hành lang, chng tai Mn 
chim trên các tuyn duang. 

- B tn, sp xp vi trI các dim dirng, d xc tai  các dja diem phü hçip và có sr 
quàn l chat chê; riêng các phuang tin xc tài, xc khách trong thai gian nghi tht tuyt 
di không diiçc d xc trong phim vi via he, lông, l duô'ng; 

- Ra quân thrc hin cong tác quán l, bâo duOiig thuang xuyên cu, dm'ng 
giao thông nông thôn theo Chi thj 21/CT-UBND ngày 25/12/20 19 cüa UBND tinh, 
ci th là huy dng các t chrc doàn th và nhân dan dng 1ot ra quân d thirc hin 
các cOng vic nhu: Phát quang cay ci, xé rânh thoát nu'cc mt du'ang, khai thông 
cng, rành thoát nuâc không d tInh trng rnrOc ü dçng trén nn, mt duang... yà 
khc phc nhü'ng doan duô'ng bj hu hông, xung cp mai phát sinE, khi hx'ng It; 
dng thai, tp trung süa chua khc phiic nhüng don duang bj hu hOng, xung cp 
lóm.. .dng thai, trin khai s1ra chüa khc phiic bin báo, quét san vOi h tMng 
ATGT, v sinE môi truang .. .vv. 

- Chi do các nhà thâu thi cOng các cong trInh do phuang lam chü dâutu, phái 
thu d9n 4t lieu, may moe thiêt bj thi cOng, bô trI den yà biên bao hiu day du, 
nhU'ng tuyn du&ng chua thi cOng xong phâi vuôt nôi em thun, dam bão giao thông 
thông su&, an toàn (thrc hin xong tru'&c ngày 25/12/2022 Am if ch). 

- PMi hçip vói Cong an thj xã kirn tra dInh chi hoit dng dôi vOi các ben thüy 
ni dja không dü diu kin, tiêu chun an toàn giao thông duang thüy ni dja (phuong 
tiên không có dãng k, däng kim, lái do, thuyn truàng không cO hoc không dung 
chirng chi chuyên mOn; phao cu sinh, giây phép hott dng hêt hiu hrc...). Phái có 
phi.rang an tuyên truyn trên các phuang tin thông tin dii chüng qua dài truyn thanh 
d chü phticmg tin và nhan dan bit chp hành. 
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- ChU tjch UBND các phumg chju trách nhim truôc Chü tjch UBND thj xã 
v vic không thrc hin quyt lit va xü 1 các vi phm hành lang ATGT, chng ln 
chim, tái ln chim trên dia bàn. 

3. Trung tam Y t: Co phuang an b trI lrc luçng, phuang tin, trang thi& bi y 
t, thuc chüa bn và máu d dam bào khá näng cao nht trong vic ciru chtta nn nhân 
tai nn giao thông, giàm thiu thit hi v ngui khi xày ra tai nin giao thông. 

4. Ban quãn 1 các dir an DTXD, Trung tam phát triên qu5 dt và Ban 
quãn I do thj: Chi do các nhà thu thi cong phài thu dn 4t 1iu, may móc thi& 
bj thi công, b trI den và bin báo hiu dy dü, & nhng tuyn dir&ng chua thi cong 
xong phài vu& ni em thu.n, dam bão giao thông thông su&, an toàn ('thy'c hin xong 
trzthc ngày 2 5/12/2022 Am ljch). 

5. Trung tam Van hóa, The thao Va Truyên thông: Day manh  các hot dng 
tuyên truyn, ph bin pháp lut v dam bâo trt tir, an toãn giao thông trong các 
ngày cao dim các dip  T& Duang ljch, Tt Nguyen dan và L hi Xuân 2023 trên 
các bàn tin th&i sir, các bài vi& chuyên d; kjp th&i phán ánh các tn ti, bt cp trong 
cOng tác bão trtt tir, an toàn giao thông, cânh báo các nguyen nhân gia tang tai nn 
giao thông trong dip Tt. Cp nht kp th&i tInh hInh tai n1n giao thông, ün tc giao 
thông trong dip  Tt và tai  khu virc din ra L hOi  Xuân trong các bàn tin th&i sir. 

6. Chê dt báo cáo: D nghj và các phông, ban, dan vj lien quan và UBNID 
các phu&ng báo cáo djnh kST, dt xut, khi có s11 c xày ra kjp th&i báo cáo v UBND 
thj xâ (qua phông Quàn l do th và gui file theo dja chi email: 
mithang.bdtgmai1.com). 

Yêu cu cáç phông, ban ngành, dan vj trin khai, thrc hin nghiêm tñc và báo 

cáo kjp th&i./. 

No'i nl,ân: 
- Nhi.r trên; 
- UBND tinh; 
- Ban ATGTtinh; 
- S GTVT Ngh An 
- TT Thj ui', HDND thj xä; 
- Chü tjch UBND thj xã; 
-Luu:VT,DT. 

 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU T!CH 

(b/c) 

 

VO Van Hung 
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