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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019.  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 
 

- Trưởng Công an huyện; 

- Ban An toàn giao thông huyện; 

- Trưởng các phòng, ban trực thuộc; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

Công an huyện, Ban An toàn giao thông huyện, Trưởng các phòng ban trực 

thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, 

giải pháp sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã: 

- Phối hợp với công an huyện mở đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về an toàn giao thông đến cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, thanh 

niên học sinh, nhân dân, nhất là  lứa tuổi thanh niên, học sinh đi học và làm ăn 

xa về quê ăn Tết; đặc biệt việc chấp hành nghiêm chỉnh quy định đội mũ bảo 

hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, nồng độ cồn khi điều 

khiển phương tiện. Có hình thức biểu dương gương người tốt, việc tốt đi đôi với 

phê phán, lên án các hành vi vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật trật tự, an 

toàn giao thông. 

- Chỉ đạo công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an huyện tăng 

cường tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, các khu vực, địa điểm diễn 

ra các lễ hội, tập trung đông người; đảm bảo an toàn cho nhân dân trong dịp lễ 

Tết cuối năm. 

- Rà soát, xác định các điểm mất an toàn giao thông; khẩn trương tổ chức 

duy tu, sửa chữa, khắc phục hư hỏng các công trình giao thông thuộc thẩm 

quyền quản lý để nhân dân đi lại đảm bảo an toàn. Tổ chức kiểm tra, yêu cầu các 

đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn 

giao thông, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường đang thi công: Cọc tiêu, biển 

báo, người điều tiết giao thông, tưới nước chống bụi..., đặc biệt là các tuyến 



đường vừa thi công vừa khai thác. Không để xẩy ra ùn tắc giao thông, mất an toàn 

giao thông do việc thi công các công trình; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tập trung xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT, sử dụng trái phép 

lòng, lề đường làm lều quán, ki ốt bán hàng, họp chợ, dựng rạp tổ chức sự kiện, 

cưới hỏi, tuyên truyền ngăn chặn các trường hợp thả rông trâu bò trên các tuyến 

đường… 

2. Công an huyện Kỳ Anh:  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã mở đợt cao điểm tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về an toàn giao thông đến toàn thể nhân dân. Tăng cường tuần tra, 

xử lý vi phạm; đặc biệt đối với các hành vi: sử dụng rượu bia quá nồng độ quy 

định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện, 

chạy quá tốc độ quy định, xe máy chở ba, chở bốn, lạng lách, đánh võng ... thì xử 

lý nghiêm với mức phạt cao nhất. 

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng công an xã tăng cường công tác đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân tại các địa điểm diễn ra các lễ hội, 

nơi tập trung đông người, đặc biệt là dịp lễ Tết cuối năm. 

- Phối hợp với lực lượng công an tỉnh trong việc tuần tra, xử lý các phương 

tiện vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ. 

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: 

Tập trung tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh ở xã với nội dung 

cảnh báo hậu quả, nguyên nhân và biện pháp hạn chế tai nạn giao thông do ô tô, 

mô tô, xe đạp điện, xe máy điện gây ra ở khu vực nông thôn; duy trì và tăng 

cường phát sóng các chương trình truyền hình với nội dung phong phú, hấp dẫn 

cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông do uống rượu, bia, chạy quá tốc độ, chở quá 

số người quy định, không đội mũ bảo hiểm .v.v; tuyên truyền, phát các thông 

điệp an toàn giao thông và cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông trong 

các ngày Tết.  

4. Trưởng các phòng ban, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối 

hợp với Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện tổ chức tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là các hiểm họa khôn 

lường khi sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi 

mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện; chạy quá tốc độ quy định, xe máy 

chở ba, chở bốn, lạng lách, đánh võng ...  

5. Ban An toàn giao thông huyện: 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên; kịp thời báo cáo tình hình, đề xuất các giải pháp nhằm 

kiềm chế, giảm tai nạn giao thông; tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

đảm bảo trật tự ATGT 2018 và xây dựng kế hoạch hành động năm an toàn giao 

thông 2019; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, phối 

hợp với lực lượng công an tổ chức mở đợt ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ Tết cuối năm. 



Yêu cầu UBND các xã, Công an huyện, Ban An toàn giao thông huyện, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả các nội dung Công điện./.  

Nơi nhận: 

  - Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Ban ATGT tỉnh; 
(để b/c) 

  - Thường trực Huyệnủy, HĐND huyện; 

  - Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

  - Đoàn công tác 717 của Ban TVHU; 

  - Thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn; 

  - Thành viên Ban ATGT huyện; 

  - Lưu VT; 

  - Gửi VB giấy, VB điện tử. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 
 
 

Bùi Quang Hoàn 
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