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trên địa bàn huyện Tam Dương 

Tam Dương, ngày      tháng 3  năm 2021 

 
  
      

Kính gửi: 

 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện Tam Dương;  

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 1152/UBND-CN1 ngày 23/02/2021 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. Để khắc phục những khó 

khăn, hạn chế, thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 

nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản 

của người tham gia giao thông trên địa bàn huyện, UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng ban, cơ quan thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn  

Thường xuyên quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc cơ quan, đơn vị mình thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời tăng cường 

tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác chấp hành và tích cực đấu tranh, 

lên án đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. 

2. Công an huyện 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Chính 

phủ về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, như: Kết luận số 45-KL/TW 

ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 01/CT-BCA ngày 

09/01/2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT của lực 

lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”... 

- Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh và tình hình thực tế, tăng cường tuần 

tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông; đặc biệt tập trung 

tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe vận tải kéo rơ-mooc, xe quá khổ, quá tải 

vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi 

lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm 

khi đi mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là đối với trẻ em; không thắt dây an toàn khi ngồi 

trên xe ô tô; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới...; thực hiện biện 
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pháp vũ trang trong tuần tra, kiểm soát để nâng cao hiệu lực cưỡng chế đối với các 

đối tượng vi phạm không chấp hành hoặc chống lại Cảnh sát giao thông gắn liền 

với phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng và UBND các xã, thị trấn xử lý 

nghiêm các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; xử lý kiên quyết các 

trường hợp đặt biển quảng cáo, hàng hóa trên phạm vi hành lang an toàn giao thông.  

3. Phòng Văn hoá -TT; Trung tâm VH-TT-TT huyện 

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về trật tự, an toàn giao thông. Thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ trương, 

giải pháp thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Chính phủ, các 

Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh và của Huyện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

biết, chấp hành nghiêm túc. Tăng cường thời lượng, tần suất, nâng cao chất lượng 

các chuyên mục, chương trình tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông; tuyên 

truyền rộng rãi đến người dân về tác hại của tai nạn giao thông từ các dẫn chứng cụ 

thể, số liệu thống kê của huyện, của tỉnh và toàn Quốc; kịp thời truyền tải các thông 

điệp, hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát giao thông, phóng sự về an toàn giao 

thông; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông; phê phán, lên án những hành vi vi phạm. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Chủ trì phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông (lấn chiếm lòng, lề 

đường, vỉa hè, xây dựng trái phép trên đất hành lang đưởng bộ...); rà soát, khảo sát 

các các điểm “đen” về tai nạn giao thông; các điểm bất hợp lý trong tổ chức giao 

thông trên các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ để báo các các Sở, Ban, Ngành có biện 

pháp khắc phục kịp thời, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi tai nạn 

giao thông. 

- Phối hợp với Công an huyện tiếp tục khảo sát, xây dựng và triển khai thực 

hiện có hiệu quả Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại khu vực các trường 

học trên địa bàn toàn huyện. 

 - Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban an toàn giao thông huyện, 

tham mưu Trưởng ban chỉ đạo các thành viên Ban An toàn giao thông huyện, đề 

cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để tập trung triển 

khai thực hiện đồng bộ. Đề xuất kinh phí phục vụ cho công tác giải tỏa hành lang 

an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông, tăng 

thời lượng và đa dạng hóa hình thức giảng dạy pháp luật về an toàn giao thông ở các 
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cấp học; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an 

toàn cho học sinh. 

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các Trường học tham mưu UBND xã, thị trấn rà soát, 

ký cam kết đối với các hộ kinh doanh hàng rong, bán hàng ăn, đồ chơi trẻ em,.. 

không được bán hàng tại khu vực các cổng trường học, gây ảnh hưởng đến tình hình 

trật tự an toàn giao thông. 

- Phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật về Luật giao thông 

đường bộ; phối hợp kiểm soát chặt chẽ hoạt động đưa đón, vận chuyển học sinh bằng 

xe ô tô. Yêu cầu các Trường có tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô phải có đầy đủ 

điều kiện theo các quy định của pháp luật; quy định rõ những yêu cầu, trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Bám sát chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên, xác 

định nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước 

trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Tập trung thực hiện 

quyết liệt các giải pháp giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm các 

trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, xây dựng trái phép trên đất dành cho 

đường bộ đã phát sinh; kiên quyết ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới. 

Tăng cường tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân địa phương về tác hại của tai 

nạn giao thông từ các dẫn chứng cụ thể, số liệu thống kê của huyện, của tỉnh và toàn 

Quốc để cảnh giác, nâng cao ý thức của nhân dân khi tham gia giao thông để tự bảo 

vệ mình cũng như cho mọi người. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, 

kịp thời báo cáo đề xuất các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 

giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Giao Công an huyện theo dõi, đôn đốc 

việc tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp kết 

quả thực hiện báo cáo UBND huyện để chỉ đạo./. 
 

 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Ban ATGT tỉnh; 

- TTHU, TT HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND&UBND huyện; 

- Cổng Thông tin GTĐT huyện 

- Lưu: VT, CA. 

TM. UỶ BĂN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 

 

 

 



4 

 
 

 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-03-22T13:38:48+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Nguyễn Minh Thể<Thenm@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-22T13:46:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-22T13:46:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-22T13:46:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




