
               
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
 

Số:             /UBND-QLĐT 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Hồng Lĩnh, ngày        tháng 8 năm 2022 

V/v tăng cường công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn thị xã trong những 

tháng cuối năm 2022 

 Kính gửi:   

                                - Công an thị xã; 

  - Phòng: Quản lý đô thị; Giáo dục đào tạo; 

  - Trung tâm văn hóa - truyền thông; 

  - UBND các phường, xã; 

  - Thành viên Ban ATGT thị xã. 

   

 Thực hiện Công văn số 4288/UBND-GT1 ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh 

về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong những 

tháng cuối năm 2022; trong thời gian qua thị xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải 

pháp nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; tuy nhiên 

tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã tiếp tục diễn biến phức tạp, 

số người chết do tai nạn giao thông còn ở mức cao, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

gia tăng.  

 Trong những tháng cuối năm 2022, là thời điểm bước vào mùa khai giảng 

năm học mới, mùa mưa bão năm 2022, đợt cao điểm nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và 

cũng là giai đoạn chuẩn bị đón Tết Dương lịch năm 2023, Tết Nguyên đán Quý 

Mão, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng mạnh. Để làm tốt công tác 

phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, giải quyết, xứ lý dứt điểm các tình trạng gây 

mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn 

giao thông trên địa bàn, UBND thị xã yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể cấp thị xã và Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông một số nội dung sau: 

1. Nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể cấp thị xã và UBND các phường, xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện tốt đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện nghiêm Luật phòng 

chống tác hại của rượu bia; thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân 

nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang Nhân dân, 

học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật ATGT, 
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không để cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị mình quản lý 

vi phạm ATGT, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

2. Thực hiện tốt các nội dung tại Văn bản số 10/BATGT ngày 25/7/2022 

của Ban An toàn giao thông thị xã về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng chống tai nạn đuối nước học sinh, 

trẻ em trong dịp nghỉ hè. 

 3. Công an thị xã 

 - Huy động lực lượng thường xuyên tuần tra, xử lý trên các tuyến đường 

trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm. Bố trí lực 

lượng tổ chức phân luồng hợp lý trong dịp cao điểm mùa du lịch và khai giảng 

năm học mới, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, nghỉ Tết dương lịch 2023 đảm bảo giao 

thông thông suốt khi xảy ra sự cố; không để tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài 

và xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do mưa, lũ gây ra. 

 - Tập trung lực lượng, trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện tăng cường 

tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến đường, đặc biệt là 

trong các đợt cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và nghỉ tết Dương lịch 2023. Tập 

trung xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông 

như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ; xe chở quá khổ, quá tải; 

xe quá hạn đăng kiểm, quá niên hạn sử dụng, điều khiển mô tô, xe gắn máy khi 

chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; xe vận tải khách vi phạm các điều kiện 

kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật, lái xe không đảm bảo điều kiện về sức 

khỏe; vi phạm quy định về việc đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đối với 

phương tiện thủy nhỏ, thô sơ, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm 

bảo các yêu cầu về trang thiết bị cứu sinh, bến thủy hoạt động khi chưa được cấp 

phép; có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả xử lý hình sự, nhất là 

đối với hành vi tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, chống người thi 

hành công vụ. Kịp thời điều tra, làm rõ các vụ tai nạn giao thông để có đánh giá 

khách quan, chính xác nguyên nhân xảy ra, từ đó có các biện pháp nghiệp vụ 

phù hợp trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm và phục vụ công tác tuyên truyền 

giáo dục pháp luật An toàn giao thông. 

 - Tăng cường kiểm tra xử lý xe vi phạm quá khổ, quá tải và xe khách đón 

trả khách, xe đưa đón học sinh sai quy định; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý 

xe cơ giới quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng vẫn tham gia giao thông trên 

địa bàn. 

   - Phối hợp các lực lượng liên quan tăng cường triển khai thực hiện công tác 

bảo vệ, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, công tác quản lý tật tự đô thị. 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, chủ phương tiện, 

người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp, chở hàng 
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hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không “cơi nới” thùng xe, chở quá trọng tải; 

vận động các doanh nghiệp, cá nhân có phương tiện vận tải vi phạm tự giác 

tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt; yêu cầu các cơ sở, 

cá nhân kinh doanh vận tải ký cam kết không vi phạm về cơi nới thành thùng 

xe… Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 4. Phòng Quản lý đô thị 

 Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và tham mưu đề xuất, kiến nghị sửa 

chữa, khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, vi phạm hành lang an toàn 

giao thông, các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường trên địa bàn. 

 5. Phòng Giáo dục đào tạo 

 Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động học sinh, chấp hành pháp luật 

về trật tự ATGT trong kỳ nghỉ hè và phòng chống đuối nước. Ban hành văn bản 

chỉ đạo các trường học tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục ATGT 

cho học sinh đầu năm học mới 2022-2023 và tổ chức Tháng cao điểm bảo đảm 

ATGT cho học sinh đến trường vào tháng 9 năm 2022. 

   6. Trung tâm văn hóa - truyền thông 

 Tăng cường thời lượng phát sóng các tin bài trên hệ thống Truyền thanh 

truyền hình thị xã, đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với chủ đề năm an toàn giao thông 

2022 “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao 

thông”. Trọng tâm tuyên truyền người dân thực hiện “Đã uống rượu, bia không 

lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy”, “Lái xe không nghe điện thoại”. 

7. UBND các phường, xã 

- Tiếp tục thực hiện ra quân thực hiện đợt cao điểm giải tỏa vi phạm lấn 

chiếm lòng đường, vỉa hè trong khu vực đô thị để làm nơi kinh doanh buôn bán, 

dựng rạp cưới, đậu đỗ xe trái quy định gây mất trật tự ATGT; ngăn chặn và xử lý 

tình trạng trâu, bò thả rông trên đường. 

 - Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ và Nhân dân địa phương tự giác chấp 

hành pháp luật giao thông; đặc biệt vận động, tuyên truyền đã uống rượu, bia thì 

không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định, 

quan sát an toàn khi chuyển hướng, khi đi qua đường bộ. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức chính trị - xã 

hội thị xã 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

ATGT bằng nhiều hình thức cho hội viên, đoàn viên và Nhân dân để mọi ngươi 

tự giác chấp hành các quy định pháp luật ATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia 
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giao thông; kiên trì tuyên truyền, vận động thực hiện “Đã uống rượu, bia không 

lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy”, “Lái xe không nghe điện 

thoại”...   

9. Đội Quản lý trật tự đô thị 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tình trạng vi phạm trật tự đô 

thị trên địa bàn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị; 

- Phối hợp với UBND các phường, xã giải tỏa hành lang an toàn giao 

thông đường bộ; tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường để kinh 

doanh buôn bán, các vi phạm đặt biển quảng cáo, tập kết hàng hóa, vật tư, vật 

liệu, phơi nông sản, thả rông trâu, bò trên các tuyến đường.  

 Yêu cầu UBND các phường, xã và phòng, ban, đơn vị có liên quan tổ 

chức thực hiện nghiêm túc./.  

                    

 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- Ban ATGT tỉnh (báo cáo); 

- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, ATGT. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hùng 
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