UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1092 /UBND-KTHT

Nam Đông, ngày 01 tháng 8 năm 2022

Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật
tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện
trong các tháng cuối năm 2022.

Kính gửi:
- Các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể
chính trị xã hội huyện;
- Công an huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Ban an toàn giao thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Trong thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp
gây thiệt hại về người và tài sản. Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an
toàn giao thông trong các tháng cuối năm 2022, UBND huyện Nam Đông yêu
cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc
các nhiệm vụ sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các
cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn:
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, yêu cầu cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; cán bộ, chiến sỹ,
người làm việc trong lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm
túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật giao thông đường
bộ, Luật giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật về bảo đảm
trật tự, an toàn giao thông, nhất là quy định nghiêm cấm người điều khiển
phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; phổ biến kỹ
năng tham gia giao thông an toàn; yêu cầu Đã uống rượu, bia không lái xe;
không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng chất ma túy; không chở quá số
người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; dừng xe
quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt; mặc áo phao đúng quy định
khi đi trên hồ chứa, song suối.
- Nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự,
an toàn giao thông của lực lượng chức năng; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi
can thiệp xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định.
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2. Công an huyện: Tiếp tục triển khai truyên truyền các quy định của pháp
luật về đảm bảo an toàn giao thông, xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông;
chú trọng tuyên truyền mức xử phạt các lỗi thường gặp trên hệ thống truyền
thanh huyện. Tổ chức tập huấn pháp luật giao thông theo kế hoạch của Ban
ATGT huyện. Đẩy mạnh triển khai các kế hoạch cao điểm, tổ chức ra quân tuần
tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông;
tập trung vào các tuyến đường bộ, đường thủy và địa bàn có vụ tai nạn giao
thông gia tăng; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm TTATGT đường bộ, đường thủy; chú ý các hành vi vi phạm là nguyên
trực tiếp gây ra tai nạn như vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá
trọng tải, quá khổ, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô
tô, xe gắn máy; không đi đúng phần đường, làn đường; điều khiển mô tô, ô tô
không có giấy phép lái xe, xe ô tô không đăng kiểm... Đối với các trường hợp vi
phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải có thông báo
gửi về cơ quan, đơn vị để có biện pháp xử lý theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn
Công an xã tham mưu UBND xã, phối hợp các ngành, đoàn thể cấp xã thường
xuyên tuyên truyền pháp luật đảm bảo trật tự và an toàn giao thông; tuần tra, xử
lý nghiêm vi phạm giao thông ở các tuyến đường xã, liên thôn. Tăng cường
giám sát, xử lý vi phạm thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị
ghi hình thu được từ camera, do người dân cung cấp, qua Hue-S; tập trung vào
nhóm các đối tượng thường xuyên vi phạm, tái phạm. Bố trí lực lượng trực ban,
sẵn sàng tham gia phối hợp cứu hộ, cứu nạn, xử lý tai nạn trên đường HCM đi
qua địa bàn huyện.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn kết
cấu hạ tầng giao thông; rà soát khắc phục kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn
tai nạn giao thông được năm 2022, lập kế hoạch năm 2023; bổ sung hệ thống
vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu, hạng mục phản quang tại các
nút giao thông phức tạp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao
thông; Phối hợp Công an huyện, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền
pháp luật giao thông. Tham mưu UBND huyện phân cấp quản lý các tuyến
đường mới xây dựng, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn duy tu, bảo dưỡng, phát
quang các điểm che khuất tầm nhìn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn
giao thông ở cơ sở. Tham mưu UBND huyện theo dõi, kiểm tra tình hình thực
hiện nội dung văn bản này báo cáo UBND huyện, Ban ATGT huyện.
4. Trung tâm Y tế: Bố trí lực lượng trực, phương tiện, trang thiết bị đảm
bảo cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn huyện (kể cả trên đường
HCM đi qua địa bàn huyện) giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy
ra tai nạn giao thông.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo
dục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao
thông trong trong thời gian nghỉ hè và đầu năm học mới năm 2022-2023 đảm
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bảo 100% học sinh và cán bộ, giáo viên được tuyên truyền, giáo dục và được
trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhất là các quy định của
Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, Luật Phòng, chống tác hại của
rượu bia, các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông. Chỉ đạo
các Trường học, cơ sở giáo dục tiếp tục xây dựng, duy trì “Cổng trường an toàn
giao thông” thật sự hiệu quả.
6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT và Thể thao huyện đẩy
mạnh tuyên truyền pháp luật về TTATGT trên hệ thống truyền hình, truyền thanh
huyện, tăng thời lượng tuyên truyền, thường xuyên, đảm bảo ít nhất 2 lần/ tuần.
Phối hợp với Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng để cung cấp bài, tư liệu
phục vụ tuyên truyền.
7. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vê
TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa; tuyên truyền sâu rộng tới mọi đối
tượng, nhất là thanh, thiếu niên, công nhân, học sinh, công chức, viên chức,
người lao động, lái xe; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đẩy
mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” thiết
thực và hiệu quả. Xây dựng văn hóa giao thông gắn với xây dựng thôn/TDP văn
hóa, gia đình văn hóa.
- Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, phát quang các tuyến đường được phân cấp
quản lý. Vận động các hộ chăn nuôi không chăn thả, thả rong gia súc trên các
tuyến đường và hành lang đảm bảo an toàn giao thông.
- Chỉ đạo công an, các bộ phận giúp việc của xã, thị trấn tham mưu lập kế
hoạch, triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác xử lý vi phạm lấn chiếm lòng
đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, đậu đỗ xe không đúng
nơi quy định vi phạm trật tự an toàn giao thông.
8. Kiến nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các Đoàn thể chính trị xã hội
huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên chấp hành
pháp luật giao thông, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông,
không vi phạm pháp luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông khi tham gia
giao thông.
9. Ban an toàn giao thông huyện: Các thành viên Ban ATGT huyện thực
hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo lĩnh vực phụ trách. Lập trang tuyên
truyền về an toàn giao thông trên mạng xã hội, công bố rộng rãi trên các phương
tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến
phản ánh của người dân về tình hình TTATGT, phối hợp giải quyết, khắc phục
kịp thời các sự cố, tai nạn giao thông.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện
nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên; xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng,
người đứng đầu cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của từng cá nhân được phân
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công nhiệm; chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động thuộc quyền tham gia giao thông khi đã uống rượu,
bia gây tai nạn giao thông. Phân công theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện các nội
dung văn bản này về Ban An toàn giao thông huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ
tầng) trước ngày 25/8/2022 để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Ban ATGT
tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Phụng

