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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /UBND- KT&HT 
V/v tăng cường công tác tuyên truyền 

nâng cao ý thức tham gia giao thông, tuần 

tra, kiểm soát kiềm chế tai nạn giao thông 

trên địa bàn huyện 

Tam Dương, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Trưởng Công an huyện; 

- Ban ATGT huyện Tam Dương; 

- Trưởng các phòng: KT&HT, VH&TT;  

- Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 23/02/2021 UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 

1152/UBND-CN1 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên 

địa bàn tỉnh (Sao gửi kèm Văn bản). 

Để triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tham 

gia giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh. UBND huyện yêu cầu: 

1. Công an huyện: 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện 

tham gia giao thông vi phạm các quy định về Luật giao thông đường bộ; đặc biệt 

tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm đối với xe vận tải kéo rơ-mooc, xe 

siêu trường, siêu trọng, xe quá khổ quá tải vi phạm trật tự an toàn giao thông; các 

lỗi vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy đối với lái xe, nhất là lái xe đường dài 

vận tải hàng hóa, hành khách;  

- Điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao 

thông có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ tai nạn giao thông 

do lỗi người điều khiển phương tiện; các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu 

thành tội phạm phối hợp với các cơ quan tố tụng để kiên quyết xử lý bằng pháp 

luật hình sự, đảm bảo sự răn đe và công bằng xã hội. 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với UBND các xã, 

thị trấn trong công tác giải tỏa, xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông 

trên địa bàn. 

- Thường xuyên tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. 

3. Ban an toàn giao thông huyện 

- Tiếp tục phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện; chỉ đạo và đôn đốc việc 



phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức, các đoàn thể và UBND các xã, thị 
trấn trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giải tỏa vi phạm hành lang 
ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông. 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân về các quy 
định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, 
ngành liên quan, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đến công tác bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông. Chủ trì việc khắc phục và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông 
gây ra, xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện 
chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai 
nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Văn hóa và TT; Trung tâm VH-TT-

TT huyện. 

Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và 

nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, bảo vệ 

hành lang ATGT; phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, UBND các xã, thị 

trấn trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, giải tỏa các vi phạm hành lang an 

toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức, trách 

nhiệm khi tham gia giao thông, phòng, tránh những rủi do về tai nạn có thể xảy ra 

khi tham gia giao thông. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 24/3/2017 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 04/4/2017 của UBND 

huyện Tam Dương về việc Giải toả các vi phạm hành lang an toàn giao thông, 

thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Thường xuyên 

kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông 

đường bộ như: lấn chiếm, xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn giao 

thông đường bộ, bày bán hàng hóa, vật liệu xây dựng trên lòng đường, vỉa hè... tại 

địa phương mình quản lý.   

- Tập trung chỉ đạo thực hiện giải toả, áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn đối 

với các vi phạm trật tự an toàn giao thông, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT ở 

địa phương. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để phát sinh vi 

phạm mới.  

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Ban ATGT huyện Tam Dương; 

- CPVP HĐND - UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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