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KẾ HOAC̣H 

Triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2019. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BATGT ngày 21/01/2019 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh Hà Tĩnh về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông năm 2019, UBND huyện Kỳ Anh xây dưṇg Kế hoac̣h đảm bảo trật tự 

ATGT năm 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi 

mô tô, xe máy”, mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông, gồm các nội dung cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Kiềm chế tai nạn giao thông năm 2019; không để xảy ra các vụ tai nạn 

giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến 

xe vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy. Nâng cao nhâṇ thức và ý thức tự giác 

chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao 

thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân. 

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, 

các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị kinh doạnh vận tải, trường học, và mỗi 

cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT, đề cao vai 

trò trách nhiệm của người đứng đầu; quan tâm hơn nữa đối với an toàn, tính 

mạng của hành khách và người đi mô tô, xe máy. 

3. Lập lại trật tự hành lang ATGT, sắp xếp lại biển hiệu, quảng cáo theo 

đúng quy định nhằm xây dựng các tuyến đường văn minh, sạch đẹp. 

II. YÊU CẦU 

1. Tiếp tục coi công tác đảm bảo trật tự ATGT là nhiệm vụ vừa cấp bách, 

vừa lâu dài, là tiền đề cho đảm bảo phát triển kinh tế xã hội; huy động cả hệ 

thống chính trị vào cuộc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. 

2. Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, các đơn vị, trường học xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của 

địa phương, đơn vị, tuyệt đối tránh hình thức, rườm rà. Chỉ đạo và tổ chức triển 

khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp trên toàn huyện ngay từ tháng 

đầu, quý đầu và cả năm 2019. 

3. Phổ biến quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện 

nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.  



 

4. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt 

nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT; kiểm điểm, phê bình và xử lý nghiêm các tập 

thể, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển 

khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT theo chức trách nhiệm vụ được 

giao. Đưa tiêu chí đảm bảo ATGT là một trong những tiêu chí quan trọng trong 

bình xét, thi đua, khen thưởng thành tích nhiệm vụ chung đối với tập thể, cá 

nhân. 

III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM  

1. Tập trung đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Kỷ 

Hợi và lễ hội xuân 2019 theo Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 21/12/2018 của 

UBND tỉnh; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND huyện 

Kỳ Anh. Đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn này tốt là tiền đề cho việc đảm bảo 

trật tự ATGT cả năm 2019.  

Trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân 

chấp hành pháp luật ATGT, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, người lao 

động, người dân đi xa quê về quê ăn tết; nâng cao vai trò dự báo tình hình để có 

kế hoạch ứng phó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao 

thông như chở quá số người, điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia….; 

chú trọng công tác khắc phục, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo 

ATGT, thuận lợi cho người và phương tiện qua lại, nhất là các đoạn đường vừa 

thi công vừa khai thác; tập trung đảm bảo ANTT, ATGT tại các địa điểm diễn ra 

lễ hội xuân trên địa bàn.  

2. Tiếp tục tăng cường và đổi mới phương thức tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với chủ đề năm 

ATGT 2018; trong đó, nội dung tuyên truyền hướng đến nâng cao nhận thức của 

đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện người lái phương tiện và toàn xã hội 

trong việc đảm bảo An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe 

máy khi tham gia giao thông, cảnh báo những nguyên nhân và hậu quả tai nạn 

giao thông liên quan đến vận tải hành khách, mô tô và xe máy. Phát huy hình 

thức tuyên truyền bằng sân khấu hóa, tổ chức ký cam kết và đánh giá kết quả 

thực hiện ký cam kết tại cơ sở; tăng cường truyền thông trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh tại cơ sở và những môi 

trường thông tin phù hợp với từng nhóm dân cư, đơn vị, trường học, đặc biệt là 

thanh, thiếu nhi; phát huy vai trò các đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục ATGT. 

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 

phương thực hiện hiệu quả các giải pháp trong đảm bảo trật tự ATGT; phát huy 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền cấp 

xã; duy trì thường xuyên chế độ báo cáo, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết về 

đảm bảo trật tự ATGT. Kiện toàn bộ máy, nhân sự Ban ATGT cấp xã để nâng cao 



 

hiệu quả quản lý Nhà nước về đảm bảo ATGT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới. 

4. Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe từ nơi xuất hàng, tuyên 

truyền nâng cao ý thức cho lái xe, chủ phương tiện, chủ các doanh nghiệp kinh 

doanh, khai thác mỏ vật liệu không bốc xếp hàng hóa quá tải trọng phương tiện. 

5. 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 và khai giảng năm học mới; tập trung xử lý vi 

phạm theo chuyên đề, như: vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần 

đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm; chở quá tải trọng; dừng đỗ xe trái 

quy định; phương tiện cơ giới đường bộ quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử 

dụng, không đăng ký, đăng kiểm…; tăng cường công tác điều tra, khởi tố, xét xử 

các vụ án về tai nạn giao thông. 

6. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả phương án 135/PA-

UBND ngày 27/02/2017 của UBND huyện Kỳ Anh trong đó chú trọng các 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Khảo sát, xây dựng hệ thống nhà chờ xe buýt, lắp đặt gồ giảm tốc, biển 

cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí giao cắt giữa đường trục thôn, trục xã, đường 

huyện với các tuyến đường tỉnh, QL1, QL12C. 

- Duy tu, bảo dưỡng đường GTNT; giải tỏa hành lang ATGT; trồng mới và 

chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường. 

- Sắp xếp lại các biển hiệu, biển quảng cáo theo đúng quy định. 

- Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. 

7. Ngăn chặn tình trạng thả rông gia súc trên đường bộ; xử lý dứt điểm các 

hành vi vi phạm như cơi nới, xây dựng trái phép trong phạm vi hành lang 

ATGT, sử dụng lòng lề đường trái phép để họp chợ, phơi các loại nông sản, dẹp 

bỏ chợ cóc, chợ tạm, biển hiệu, quảng cáo sai quy định… Tiếp tục rà soát, đề 

xuất với các đơn vị quản lý đường bộ và các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ 

thống biển báo, xử lý các bất hợp lý về kết cấu hạ tầng giao thông, các điểm đen, 

điểm tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh 

lộ; nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường xuống cấp. Đảm bảo ATGT 

trong mùa mưa bão, trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã căn cứ kế 

hoạch này để xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT phù 

hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình. Tập trung vào 

các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội: 



 

- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu trong đảm bảo trật tự ATGT; triển khai thực hiện nghiêm túc 

các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

- Chỉ đạo các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh và 

nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

ATGT; tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2019 “ An toàn giao thông cho 

hành khách và người đi mô tô, xe máy” và một số chủ đề nóng như: Kiểm soát 

tải trọng phương tiện; phòng, chống uống rượu bia đối với lái xe; tuân thủ quy định 

tốc độ; đội mũ bảo hiểm… xây dựng được các mô hình khu dân cư điểm về đảm 

bảo trật tự ATGT. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện tổ chức ký cam kết giữa Ban 

thường trực UBMTTQ huyện với Chủ tịch UBMTTQ 21 xã; chỉ đạo Chủ tịch 

UBMTTQ các xã ký kết với các Trưởng ban Mặt trận khu dân cư; Trưởng ban 

Mặt trận khu dân cư tổ chức họp dân, thông qua bản cam kết và ký cam kết với 

từng hộ dân về đảm bảo trật tự ATGT và không gây tai nạn giao thông (phấn 

đấu đạt 100%). 

- Huyện đoàn:  

+ Xây dựng kế hoạch hành đôṇg triển khai thưc̣ hiêṇ năm An toàn giao thông 

2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”; 

chỉ đạo đoàn cơ sở phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan phát động chiến 

dịch thanh niên tham gia đảm bảo trật tự ATGT năm 2019. Tiếp tục duy trì hoạt 

động các Đội thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT, sơ cấp 

cứu tai nạn giao thông, cổng trường ATGT; phát huy tinh thần, xung kích của 

tuổi trẻ tham gia đảm bảo ATGT trong các đợt cao điểm như nghỉ Lễ, Tết, Kỳ 

thi tuyển sinh, khai giảng năm học mới và trong mùa mưa, bão. 

+ Đẩy mạnh tuyên truyền ATGT bằng nhiều hình thức như thông qua các 

trang mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, tổ chức hội thi tìm hiểu về 

ATGT trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, các lớp tập huấn kiến thức, kỹ 

năng tham gia giao thông an toàn; phối hợp với Ban ATGT huyện, các tổ chức 

đoàn thể, phòng Giáo dục và Đào tạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên 

truyền phổ biến giáo dục, pháp luật ATGT đến đối tượng thanh thiếu niên, học 

sinh, sinh viên, chú trọng những thanh thiếu niên thường hay vi phạm trật tự 

ATGT để có sự phối hợp cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp tuyên 

truyền, xử lý vi phạm phù hợp từng đối tượng, vùng miền. 

+ Phối hợp với ngành liên quan, các đơn vị kinh doanh vận tải tuyên truyền 

pháp luật an toàn giao thông, đến đoàn viên thanh niên là các lái xe, nhân viên 

phục vụ, nhân viên điều hành vận tải đang làm việc trong các đơn vị vận tải. 

- Các tổ chức chính trị - xã hội khác tổ chức ký cam kết đến tổ chức cơ sở 

về đảm bảo trật tự ATGT và không gây tai nạn giao thông; chủ động kiểm tra 

việc ký cam kết của Hội viên với Mặt trận Tổ quốc và có báo cáo về Ban ATGT 

huyện.  



 

Ngoài nhiệm vụ tổ chức ký cam kết không để xảy ra tai nạn giao thông, đề 

nghị UBMTTQ huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Liên đoàn Lao động 

huyện, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Nông dân 

huyện triển khai các hoạt động nhằm yêu cầu hội viên, đoàn viên tự giác chấp 

hành pháp luật về trật tự ATGT khi tham gia giao thông. 

2. Ủy ban nhân dân các xã: 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện năm An toàn giao 

thông 2019 với chủ đề “ An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, 

xe máy”, mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông. 

- Tổ chức phát động ra quân năm An toàn giao thông 2019 và đợt cao điểm 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019. 

- Cũng cố, kiện toàn Ban ATGT, duy trì và tăng cường hơn nữa hiệu lực, 

hiệu quả, phương pháp hoạt động của đội xung kích. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật ATGT; tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2019 “ An toàn 

giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” và một số chủ đề nóng 

như: Kiểm soát tải trọng phương tiện; phòng, chống uống rượu bia đối với lái xe; 

tuân thủ quy định tốc độ; đội mũ bảo hiểm…;  tuyên truyền, vận động, tổ chức ký 

cam kết đối với các hộ chăn nuôi không thả rông trâu, bò trên các tuyến đường 

và xử lý nghiêm đối với các hộ gia đình vi phạm thả rông trâu, bò gây mất 

ATGT trên các tuyến đường. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước UBND 

huyện nếu để tình trạng trâu, bò thả rông gây tai nạn giao thông; đưa tiêu chí này 

vào đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT, làm căn cứ bình 

xét thi đua khen thưởng.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phương án 135/PA-UBND ngày 

27/02/2017 của UBND huyện. Tổ chức phát động các đợt ra quân làm giao 

thông nông thôn năm 2019 với nội dung xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, duy 

tu, bảo dưỡng, bảo trì các tuyến đường và công trình giao thông nông thôn theo 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

- Tăng cường hoạt động của lực lượng xung kích tại các xã để đảm bảo trật 

tự ATGT trên địa bàn. Phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường giao thông nông thôn, không được 

để tình trạng xe quá tải chạy trên hệ thống đường do địa phương mình quản lý; 

thống kê, rà soát và theo dõi số phương tiện xe ô tô quá hạn đang kiểm, quá niên 

hạn sử dụng, phương tiện ô tô đưa đón học sinh không đảm bảo các điều kiện an 

toàn theo quy đinh đang hoạt động trên địa bàn; xử lý nghiêm vi phạm theo quy 

định của pháp luật; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tham gia 

giao thông an toàn bằng xe máy điện, xe đạp điện; phổ biến, thông báo và hướng 

dẫn cho người dân đến đăng ký xe máy điện. 



 

- Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về 

kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2019 và việc xảy ra tai 

nạn giao thông trên địa bàn. 

3. Công an huyện:  

- Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đường bộ trong các đợt cao điểm 

nghỉ Tết, Lễ hội năm 2019. 

- Chủ trì phối hợp với ngành giáo dục, Đoàn thanh niên, UBND các xã tích 

cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT trong nhà trường, cảnh báo 

những nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông liên quan đến vận tải hành 

khách, mô tô, xe máy; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho trẻ 

em, học sinh. 

- Mở đợt cao điểm tuyên truyền, kết hợp với xử lý vi phạm theo chuyên đề 

đối với các trường hợp (nhất là phụ huynh học sinh...) không thực hiện quy định 

bắt buộc “đội mũ bảo hiểm cho trẻ em” khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe 

gắn máy trong “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường” 

(tháng 9/2019).  

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT trên các 

tuyến đường theo phân cấp; đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật 

và ban đêm; có giải pháp đề xuất lực lượng công an tỉnh phối hợp xử lý vi phạm 

trên các tuyến đường QL đi qua địa bàn có tình hình trật tự ATGT diễn biến 

phức tạp; tập trung xử lý quyết liệt xe hợp đồng đưa đón học sinh không đảm 

bảo điều kiện về an toàn kỹ thuật và người lái, người đi mô tô, xe gắn máy 

không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn ...  

- Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện: 

+ Phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng tỉnh (Tổ công tác liên ngành) tuần 

tra, xử lý xe ô tô vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật, chở quá tải, quá số 

người quy định trên địa bàn. 

+ Thống kê, rà soát và theo dõi số phương tiện xe ô tô quá hạn đang kiểm, 

quá niên hạn sử dụng, phương tiện ô tô đưa đón học sinh không đảm bảo các 

điều kiện an toàn theo quy đinh đang hoạt động trên địa bàn; xử lý nghiêm vi 

phạm theo quy định của pháp luật.  

- Phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đường bộ thường 

xuyên tổ chức khảo sát, kiến nghị, đề xuất giải pháp xử lý các điểm bất hợp lý 

về hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn, 

đoạn đường thường xẩy ra tai nạn giao thông. 

4. Phòng Giáo dục & Đào tạo: 

Xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2019 trong toàn 

ngành và phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới 

trường” (tháng 9/2019); tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau: 



 

- Chỉ đạo các trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt, ký cam kết nâng cao 

nhận thức cho phụ huynh học sinh trong việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi 

ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, không chở quá số người quy định khi 

đưa đón con em đến trường và tham gia giao thông. Tích cực phối hợp với lực 

lượng Công an, Đoàn thanh niên phát hiện và có biện pháp giáo dục, nhắc nhở, 

xử phạt đối với những em học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ 

tuổi. 

- Chỉ đạo các trường tăng cường phối hợp với lực lượng Công an tuyên 

truyền đến phụ huynh học sinh lựa chọn xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh đảm 

bảo các điều kiện an toàn theo quy định như: xe phải có phù hiệu “Xe hợp đồng” 

do cơ quan chức năng cấp, xe còn niên hạn sử dụng, còn hạn đăng kiểm, người 

lái xe có Giấy phép lái xe theo quy định…; hướng dẫn các em học sinh tham gia 

giao thông an toàn bằng xe máy điện, xe đạp điện; yêu cầu xe máy điện phải 

được đăng ký khi tham gia giao thông. 

- Tiếp tục chỉ đạo các trường triển khai cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về 

pháp luật an toàn giao thông cho học sinh. 

- Phối hợp Ban ATGT huyện, Huyện đoàn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về 

ATGT trong các cấp học; xây dựng kế hoạch để triển khai có hiệu quả bộ tài liệu 

“văn hóa giao thông”  cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở; mở các lớp tập 

huấn cho cán bộ, giáo viên phụ trách công tác ATGT trong nhà trường. 

5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện:  

- Triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT; tập trung 

tuyên truyền theo chủ đề năm 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người 

đi mô tô, xe máy” và một số chuyên đề nóng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT 

như: Kiểm soát tải trọng phương tiện; phòng, chống uống rượu bia đối với lái xe; 

tuân thủ quy định tốc độ; đội mũ bảo hiểm; hành lang an toàn giao thông đường 

bộ… 

- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức; tăng thời lượng đưa tin, phát 

sóng chuyên mục về ATGT; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong việc đăng 

bài, phát sóng các hoạt động về ATGT diễn ra trên địa bàn huyện. Chú trọng nội 

dung các tin, bài hướng đến chủ đề Năm An toàn giao thông 2019 “An toàn giao 

thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy”. 

6. Đề nghị Cục Quản lý đường bộ II, Chi cục Quản lý đường bộ II.3 chủ trì, 

phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong việc bảo vệ 

hành lang ATGT, kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, kiểm tra và kịp thời xử lý 

các bất hợp lý trong tổ chức giao thông, xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai 

nạn giao thông; bổ sung kịp thời hệ thống cọc tiêu biển báo, tường hộ lan, giải 

phân cách, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường ...; kịp thời khắc phục hư hỏng hạ tầng 

giao thông do bão, lũ gây ra... trên các tuyến đường Quốc lộ đi qua địa bàn 

huyện thuộc cơ quan, đơn vị quản lý. 

7. Ban ATGT huyện: 



 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông với các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã. 

- Rà soát, bổ sung làm gồ giảm tốc, biển báo tải trọng phương tiện, cắm 

biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại các điểm giao cắt 

giữa đường huyện, đường xã, đường giao thông nông thôn. 

- Chủ động phối hợp với Sở GTVT, Ban An toàn giao thông tỉnh và cơ quan 

có liên quan thường xuyên rà soát các vị trí “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn tai nạn giao 

thông” để tham mưu đề xuất xử lý. 

- Chỉ đạo ngành Giáo dục, Huyện đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục ATGT cho đối tượng là thanh, thiếu niên gắn với chủ đề Năm an toàn 

giao thông 2019 “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”. 

In ấn, cấp phát sách giáo dục ATGT, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực trật tự 

ATGT đến các cơ quan, đơn vị, các xã. 

- Phối hợp với Ban ATGT tỉnh, các ngành liên quan, UBND các xã tổ chức 

động viên, thăm hỏi đối với nạn nhân, gia đình nạn nhân gặp hoàn cảnh khó khăn 

do tai nạn giao thông. 

- Tham mưu tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác đảm bảo trật tự 

ATGT để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện; biểu dương, khen 

thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt và phê bình, xử lý các cá nhân, tập 

thể vi phạm. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các ngành, đoàn thể và các xã 

thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo UBND huyện, Ban ATGT tỉnh theo 

quy định./. 

Nơi nhận: 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh ; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ban ATGT tỉnh; 

(để b/c) 

  - TT HU, HĐND huyện; 

  - Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND huyện; 

  - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

  - Các thành viên Ban ATGT huyện; 

  - UBND các xã; 

  - Lưu VT, Ban ATGT huyện; 

  - Gửi văn bản giấy và điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 Bùi Quang Hoàn 
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