UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH PHỤ

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

Số: 345 /UBND-KTHT

Quỳnh Phụ, ngày15 tháng 4 năm 2022

V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự
ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2022.

Kính gửi:
- Thành viên Ban An toàn giao thông huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;
Để phục vụ nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện của nhân dân đồng thời bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022, UBND huyện
yêu cầu thành viên Ban ATGT huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Ban ATGT huyện, Đài Truyền thanh - TH huyện, phòng Văn hóa - TT
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT trên các
phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền trực quan, tuyên
truyền lưu động, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức
phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân; vận động
nhân dân thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “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”, …
- Chỉ đạo các bến xe khách trên địa bàn, các chủ doanh nghiệp vận tải thực
hiện nghiêm túc quy định về Luật giao thông đường bộ và hoạt động vận tải hành
khách đồng thời thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc kiểm tra, nhắc nhở các chủ
bến khách ngang sông và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.
- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở Ban ATGT các xã, thị trấn thực hiện
nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND huyện.
- Thường xuyên kiểm tra các tuyến đường thuộc thẩm quyền, tham mưu
phương án sửa chữa, bổ sung khắc phục những hư hỏng để đảm bảo ATGT.
2. Công an huyện
- Tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ, tập trung
tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ như
vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, xe hết niên hạn sử dụng,
quá hạn kiểm định; chở quá số người quy định, ….

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật
tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có
hành vi chống người thi hành công vụ, ….
- Chỉ đạo công an xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm trên
địa bàn quản lý theo thẩm quyền.
3. Ban Quản lý bến xe khách Quỳnh Côi
- Tăng cường quản lý hoạt động của các lái xe khách, không để tình trạng
tranh giành khách hoặc chạy không đúng tuyến. Tăng cường công tác điều hành
tại bến, thực hiện nghiêm túc các quy trình đảm bảo ATGT đối với các phương
tiện ra, vào bến; kiểm tra, yêu cầu chủ phương tiện, lái xe đảm bảo các điều kiện
về an toàn giao thông trước khi xuất bến.
- Phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì an ninh trật tự, không để tình
trạng mất ATGT, ùn tắc xảy ra nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện những quy định về
đảm bảo an toàn giao thông cho các chủ phương tiện, người điều khiển phương
tiện và hành khách.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu
quả các biện pháp bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
- Tăng cường kiểm tra, giải tỏa lều lán, vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè,
lòng lề đường, tình trạng họp chợ ven đường vi phạm hành lang ATGT đặc biệt là
các địa điểm thường xuyên có mật độ tham gia giao thông cao như khu vực có đặt
các doanh nghiệp, chợ, trường học, ...
Đối với UBND các xã có bến khách ngang sông: Tăng cường tuyên truyền và
cử lực lượng kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật giao thông đường thủy nội địa
theo quy định. Kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Nhận Công văn, yêu cầu thành viên Ban ATGT huyện, Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban ATGT huyện;
- Lưu: VT, KTHT.
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