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NGHỊ QUYẾT 
 

Về việc thông qua báo cáo tình hình thực hiện ATGT 6 tháng đầu năm 
 và phương hướng thực hiện công tác ATGT 6 tháng cuối năm 2007. 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG 
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ - CP, ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp 

cấp bách, nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. 
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT - TU ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 
Sau khi xem xét báo cáo số 05/BC - ATGT ngày 25/6/2007 về tình hình thực hiện ATGT 6 

tháng đầu năm và phương hướng thực hiện công tác an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2007 
của UBND huyện Bảo Thắng, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện và ý kiến của các 
vị Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và 

phương hướng thực hiện công tác ATGT 6 tháng cuối năm 2007 của UBND huyện Bảo Thắng. 
Yêu cầu UBND huyện và các cấp, các ngành, tập trung lãnh đạo thực hiện một số mặt công tác 
trọng tâm sau đây: 

 
1. Tiếp tục tạo chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT 

của mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ công nhân viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn huyện. 
 
2. Các cấp chính quyền, đoàn thể, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội từ huyện đến 

các xã, thị trấn phải nâng cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh 
luật ATGT đường bộ và các nghị định của Chính phủ về công tác đảm bảo trật tự về ATGT, 
đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật. 

 
3. Ban ATGT huyện tập trung chỉ đạo mạnh mẽ các cấp, các ngành, các xã, thị trấn mở đợt 

cao điểm công tác đảm bảo ATGT vào tháng 9 hàng năm theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 
phấn đấu hạn chế và làm giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện, theo chỉ tiêu Ban 
an toàn giao thông tỉnh giao. 

 
4. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức để nhiều người tiếp thu 

được luật giao thông đường bộ, Nghị định 44/CP của Chính phủ về quy định và xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt và NĐ 152 của Chính phủ về quy định và xử lý vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch, 
triển khai thực hiện mạnh mẽ, triệt để, có hiệu quả Nghị quyết số 32/2007/NQ - CP ngày 
29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách, nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn
tắc giao thông. 

 



5. Đối với các xã, thị trấn (Ban ATGT các xã, thị trấn). Kiện toàn tổ chức Ban an toàn giao 
thông các xã, thị trấn. Tổ chức thành lập đội trật tự, đội tự quản của các xã, thị trấn do một 
đồng chí lãnh đạo UBND xã, thị trấn làm trưởng ban các ngành Công an, Quân sự, cán bộ địa 
chính và một số ban ngành của xã làm thành viên, làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý các vụ vi phạm 
ATGT, xây dựng nhà ở trái phép, vi phạm ATGT. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, hướng vào các đối tượng 
thường xuyên tham gia giao thông có ý thức tự giác tham gia giao thông như học sinh thanh 
thiếu niên, các tầng lớp nhân dân sinh sống buôn bán, các chợ, các đường phố ven đường quốc 
lộ, đường sắt, đường ngang, các khu vực có nhiều trường hợp vi phạm hành lang ATGT. 

 
6. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp 

vi phạm luật lệ giao thông đường bộ và Nghị định 152/NĐ - CP của Chính phủ. Đồng thời giải 
quyết tốt các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện theo đúng quy định của pháp luật. 

 
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho: 
 
1. UBND huyện, các cơ quan chức năng, các tổ chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện nội dung Nghị quyết. 
 
2. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các Đại biểu HĐND 

huyện khoá XVII có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
 
Nghị quyết này được HĐND huyện khoá XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 

2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Đặng Phi Vân 
  

 


