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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường triển khai
các giải pháp đảm bảo trật tự
an toàn giao thông đường bộ

Kính gửi:

- Công an Huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Thành viên Ban An toàn giao thông Huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 186/UBND-TCD-NC ngày 12 tháng 3 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường triển khai các giải pháp
đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT); Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu các
phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số
nội dung sau:
1. Công an Huyện:
- Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát,
phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT đường
bộ, trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn
giao thông: Vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; chạy quá tốc độ quy định, tổ chức
đua xe, đua xe trái phép; đi không đúng phần đường, làn đường; chở quá số người
quy định; dừng, đỗ không đúng nơi quy định; mua bán lấn chiếm lòng đường;
không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Chỉ đạo lực lượng Công an các
xã, thị trấn tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự ATGT.
- Triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm TTATGT tham gia bảo vệ tuyệt
đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản trên các
tuyến giao thông, thường xuyên phối hợp khảo sát, phát hiện các yếu tố mất
ATGT, các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông”, những bất cập trong
công tác tổ chức giao thông, để kiến nghị cơ quan chức năng kịp thời khắc phục.
- Phối hợp ngành chức năng và cơ quan truyền thông, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền pháp luật về TTATGT theo từng chủ đề, gắn với nhóm đối tượng
phù hợp, hướng tới các đối tượng trực tiếp tham gia giao thông. Ứng dụng công
nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT, chú ý hạn chế
tập trung đông người trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý triệt để các điểm đen, điểm tiềm ẩn
tai nạn giao thông trên các tuyến đường do địa phương quản lý; sẵn sàng đảm
bảo giao thông, xử lý khắc phục sự cố sạt lở, hư hỏng do mưa, lũ gây ra, nhằm
kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Huyện trong thời gian tới.
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- Đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng,
thực hiện nghiêm các quy định về ATGT và bảo vệ môi trường trên các công
trình đang thi công, có phương án tổ chức thi công linh hoạt, trả lại mặt đường
cho phương tiện lưu thông trong giờ cao điểm.
- Rà soát, bổ sung hệ thống biển báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ, biển
chỉ dẫn đối với các đoạn đường có nguy cơ mất an toàn giao thông do địa
phương quản lý; tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ kiểm soát tải trọng
phương tiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg
ngày 25 tháng 11 năm 2016 về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.
3. Thành viên Ban An toàn giao thông Huyện
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT gắn với chủ đề như
“Đã uống rượu, bia không lái xe”, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật liên quan đến quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu,
bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định
của pháp luật về TTATGT và phòng, chống dịch Covid-19; tự giác thực hiện “Đã
uống rượu, bia không lái xe” và thông điệp 5K trong phòng, chống dịch Covid-19
(Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung và Khai báo y tế); cài đặt
ứng dụng Bluezone, khai báo y tế khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Tuyên
truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành pháp luật
khi tham gia giao thông, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu, bia trước
khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy. Thông báo tình hình
TTATGT hàng ngày trên hệ thống loa phát thanh xã, để người dân nắm thông tin.
- Duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý
nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm TTATGT, tập trung xử lý các hành vi vi
phạm như: chở quá số người quy định, lái xe sau khi đã uống rượu, bia, không
đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông,
người điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.
- Bố trí lực lượng tuần tra hàng ngày nắm thông tin về các trường hợp tổ
chức, cá nhân xây dựng trái phép công trình trên đất của đường bộ, để có hướng
xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm lòng, lề đường, hành
lang an toàn giao thông; nhất là khu vực chợ, nội ô khu trung tâm, hành chính
không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
UBND trấn Thường Thới Tiền chỉ đạo lực lượng Công an thị trấn xây
dựng kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè các tuyến
đường nội ô khu hành chính, khu vực chợ Thường Thới không để người dân tái
lấn chiếm, tạo vẽ mỹ quan đô thị (thời gian thực hiện đến ngày 28/4/2021 báo
cáo kết quả thực hiện về UBND Huyện qua Ban An toàn giao thông Huyện).
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5. Giao Ban An toàn giao thông Huyện tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện
theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo này; đồng thời tập hợp
tình hình, kết quả báo cáo về trên đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT/UBND Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, dtnM.
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