
UBND HUYIN XUAN TRIJONG CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
BAN AN TOAN GIAO THÔNG Dc 1p  - Tu' do - Hnh phüc 

S: 0( /KH-BATGT Xuán Tru'&ng,  ngàyi12f  tháng 0] nám 2022 

KE HOACH 
Mo' dy't cao dim cong tác bão dam trt tiy an toàn giao thông 

dp Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022 

Thirc hin các van bàn chi do cUa Trung iiang, cUa tinh, Ban ATGT 
huyn xây dirng Kê hotch ma dcit cao diem cong tac bao dam TTATGT dp Tet 
Nguyen dan Nhâm Dan 2022 vói ni dung cv the nhu sau: 

I. MVC  D!CH, YEU CAU 

1. Nâng cao thirc chip hành pháp 1ut v TTATGT; thirc hin các bin 
pháp phông, tránh TNGT cüa can b va nhân dan trong dip Têt Nguyen dn 
Nhâm Dtn 2022. 

2. Bào dam giao thông an toàn, thông su&, phic vv vic vn chuyn hành 
khách, hang hóa và di 1i cUa nhân dan trong djp Têt Nguyen dan Nhâm Dan 
2022 &rgc thun lçii, an toàn, van minh ljch sv, tuân thU các quy djnh v phông 
chng djch Covid - 19. 

3. T chrc các lye  11.rcing tang ci.rng cong tác kiém tra, tun tra kim soát 
xir 1 nghiêm các hành vi vi pham pháp 1ut ye TTATGT; giãm TNGT, an täc 
giao thOng, phétn dtu không d xày ra viii TNGT nghiêm trçng Va dc bit 
nghiêm tr9ng trên dja bàn vào dip  Tt Nguyen dan Nhâm Dn 2022. 

II. NQI DUNG 

1. Thôi gian m& dçrt cao dim cong tác bão dam trot tr ATGT: 

Tr ngày 20/01/2022 (tac ngày 18 tháng 12 näm Tan SU'u) dn ngày 
25/02/2022 (t1rc ngày 25 tháng Giêng nàm Nhâm D.n). 

2. Các ho,t dng tr9ng tam: 

- DAy mtnh cong tác tuyên truyn pháp lut v TTATGT, các Nghj quyt, 
Chi thj cUa Trung u'o'ng, cUa tinh, cUa huyn ye cong tác bão dam TTATGT 
bang nhiêu hInh thic nhix: qua các hi nghj, trén song phát thanh huyn, dài 
truyên thanh các xã, thj trân; tuyên truyên tryc quan nhix kê ye khâu hiu, chäng, 
treo pa nO, áp phIch a các trvc  dis&ng chInh cUa huyn, xä, thj trAn, các dAu mM 
giao thông quan tr9ng, khu dông dan cu, cong các tru'O'ng h9c, trçi sâ Dãng Uy — 
I-IDND-UBND các xã, thj trân, các cci quan, doanh nghip trên dja bàn huyn. 

- Quán trit, 4n dng can b, cong chU'c, viên chirc và ngithi lao dng 
trong các Co quan nhà nuâc, các t chirc chInh trj- xâ hi, các doàn th th' huyn 
den co sâ gixo'ng mu, ty giác chap hành pháp 1ut TTATGT: di mti bão him 
khi di xe gan may, không 1ng lách, dánh vOng, phóng nhanh, vu'çit au, chi qua 
so ngi.thi quy djnh khi tham gia giao thOng, không diu khin phu'o'ng tin Co 
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giOi duông b sau khi dà sir ding ruçlu, bia,...; thu truàng các Ca quan, dan vj; 
Chü tjch UBND các xâ, thj trân có bin pháp ci the, kiêm diem và xir 1 nghiêm 
can b, cong chrc, viên chirc, ngui lao dng cüa co quan, dan vj mInh khi vi 
phm các quy djnh cUa pháp lut ye TTATGT. 

- Tang cLräng kim tra các phuang tin châ khách duâng b; phát hin, xis 
l kiên quyt các tru&ng hçip diêu khiên xe ô to, mô to, xc gän may chy qua tôc 
d, phóng nhanh, vi.rçyt .u, ung risqu bia qua nông d cho phép, tránh vuçYt sai 
quy djnh, xe châ ngixäi, hang hóa không dung quy djnh; các vi phtm ye hành 
trInh don, trâ khách, tài tr9ng cOa các chü phuang tin kinh doanh 4n tãi 

- Trin khai các bin pháp ngän chn dua Xe, lang lách, dánh vông a khu 
trung tam huyn và các tuyên thrang trên dja bàn huyn. 

- Kim tra diu kin an toàn hott dng cOa các bn do ngang trên dja bàn 
quãn l', yêu cu các chO dO, chü phisang tin k cam két chap hành nghiêm LuQtt 
giao thông du&ng thUy ni dia;  kiên quyêt dInh chi các phucing tin dO ngang 
không dam bão an toàn, thiêu trang thiêt bj, phuang tin, khOng duçc phép châ 
ô to nhixng vn cô tInh châ ô to không dam bão an toàn. 

- Tip tiic rà soát, thng ké và giãi tOa các vi phm ln chim hành lang 
ATGT, lông du&ng, lé di.räng, via he lam nai tp két vt 1iu, ban hang ... bào 
dam dis&ng thông, he thoáng; bô sung kjp th?yi các cQc tiêu, biên báo, duy tu, sua 
chUa các his hông trén du&ng. Thirc hin các bin pháp bão dam ATGT tai  các 
cong trinh dang thi cOng, dan vj thi cong phãi hoàn trã mt duang, thu d9n cong 
trisang, may móc, thiêt bj tru'âc ngày 27/01/2022 (t1rc ngày 25 tháng Chap nãm 
Tan Süu) không dê xãy ra On tàc giao thông, tai nan  giao thông do thi cong cong 
trInh gay ra. 

III. TO CHIYC THVC HIN 
1. Ban ATGT các xä, thj tr.n can cir K hoach cOa Ban ATGT huyn, xây 

dirng Kê hoach c1i the, chi tiêt dê trin khai th?c hin t& cong tác bào dam 
TTATGT trên dja bàn trong suOt thai gian dik ra dqt cao dim. 

2. Ban ATGT huyn thành l.p các doàn kim tra vic t chuc thrc hin 
cOa các xa, th trân và các ca quan dan vj trén dja bàn. Các dng chI thành vien 
Ban ATGT huyn theo chCrc nãng, nhim v'i, dja bàn duçrc phân cong phii trách 
tang ci.rang kiêm tra, dOn dOe các xã, thj trn, các ca quan dan vj trin khai thirc 
hin K hoach  nay. 

3. Cong an huyn huy dng thi da 1c lugng, phu'ang tin tang cuang 
cOng tac tuân tra, kiêm soát xi.r 1 nghiêm cac vi phrn v TTATGT, dc bit là 
vi pham quy djnh ye nOng d cOn, chy qua toe d, châ nguai, hang hOa khOng 
dung quy djnh; các vi pham ye hành trInh don, trã khách, tãi tr9ng cüa các chO 
phi.rang tin kinh doanh 4n tái. 

4. PhOng Kinh te và Ha tang huyn phOi hqp vâi Cong an huyn và các 
ngành chuc näng tiep t1ic tO chOc kiem tra, dOn dOc các xa, thj trân giãi tOa vi 
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phm thn chim hành lang ATGT dung b; rà soát, sra chUa, b sung các bin 
báo trên các tuyn &thng huyn. 

5. Trung tam VH-TT&TT huyn dy mnh cong tác tuyên truyên vài các 
ni dung, hInh thüc phü hcip và chi do dài truyn thanh các xã, thj trân phát các 
tin, bài tuyên truyên ye cong tác bâo dam TTATGT; thuing xuyên thông báo 
các vit, vic vi phm TTATGT trên dja bàn. 

6. Phông Giáo dic và Dào tto huyn; các truông THPT, Trung tam 
GDNN-GDTX day mnh tuyên truyên và to chirc cho h9c sinh k cam kêt 
không vi phtm pháp 1ut v TTATGT; t chrc t& phong trào h9c sinh tir quail 
v an toàn giao thông trong dip  Tét Nguyen dan Nhâm Dan 2022. 

7. D nghj Uy ban MTTQ, các doàn the nhân dan tr huyn dn ca sâ tIch 
circ tuyên truyn, '4n  dng can b, hi viên, doàn viên và nhân dan tIch circ 
tham gia các hoat dng báo dam ATGT, gop ph.n lam giãm TNGT Ca v s6 v1i, 

s6 nguii bj thuang và so ng1.ri bj chêt do TNGT. 

Yêu cu Thu trisâng các ca quan, dan vj; Ban ATGT các xà, thj trân thirc 
hin nghiêm ni dung K hotch nay; djnh kS'  báo cáo kt qua trin khai thirc 
hin v Ban ATGT huyn (qua Phông Kinh té và Ht tang huyn) dê chi dto./. 

Noi  nhln:dI2._- 
- Ththng tnjc Huyii y, HDND, UBND huyn; 
- Các co quan, ban, ngành, doán th có lien quan; 
- Các thành viêii Ban ATGT huyn; 
- Ban ATOT các xã, thj trân; 
- Cong TTDT huyn; 
- Ltni: Ban ATGT huyn. 

PHO CHU TICH TT UBND HUYN 
Vu Tuãn Dixo'ng 
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