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KẾ HOẠCH 

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn xã Trực Thanh năm 2022 

 

Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an 

toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19” với tinh thần “Vì sức khoẻ, sinh 

mạng của người tham gia giao thông”. Thực hiện Công văn số 379/UBND - KTHT 

ngày 04/7/2022 của UBND huyện Trực Ninh về việc tăng cường công tác đảm bảo 

trật tự an toang giao thông trong mùa mưa bão và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2022. Ban An toàn giao thông xã  Trực Thanh xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hoá giao 

thông an toàn. 

2. Giảm tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2021. 

            3. Không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận 

tải. 

          II. YÊU CẦU 

          1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn  xã ngay từ đầu tháng, đầu quý và cả 

năm 2022. 

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

người lao động; từng bước xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả 

thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực thi công vụ.  

         3. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong 

tuyên truyền an toàn giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an 
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toàn giao thông. 

           

      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN       

       - Triển khai các hoạt động bảo đảm TTATGT trên địa bàn  xã theo chỉ 

đạo,hướng dẫn của Ban ATGT huyện. 

       - Tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo 

đảm TTATGT trên địa bàn xã; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ 

quan,đơn vị, trong việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo TTATGT. 

         - Tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị 

của Thủ tướng Chính phủ như: Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm 

TTATGT trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 23/CT-

TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT 

đường thủy nội địa; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 

32/CT-TTg ngày 25/11/2016của Thủ tướng Chính phủvề tăng cường công tác kiểm 

soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao 

thông đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy 

mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc 

đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và Chỉ thị số 

03/CT-TTg ngày 16/1/2020 về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. 

           
         - Ủy ban nhân dân xã kiện toàn Ban ATGT xã gồm 17 đồng chí, xây dựng kế 

hoạch thực hiện. Phân công cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo để có kế 

hoạch thực hiện . 

         - Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã về công tác đảm bảo 

ATGT và thực hiện tháng ATGT  

         - Phân công cán bộ giao thông và lực lượng công an viên kiểm tra các trục 

đường liên xã, liên huyện. Đôn đốc các hộ, cá nhân tự giác tháo dỡ các điểm vi 

phạm hành lang ATGT. Giải tỏa các điểm vi phạm ở 2 khu vực có đông đân cư là: 

Cầu Dài và ngã tư thôn Ngọc Đông 
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        -Tập trung cho việc tuyên truyền thực hiện về  ATGT và tuyên truyền tới 3 

nhà trường với nội dung dội mũ bảo hiểm khi đưa, đón học sinh đến trường. 

        - Tổ chức hội nghị quân dân chính xã triển khai nội dung thực hiện kế hoạch  

ATGT năm 2022 và triển khai tới các xóm thực hiện giải tỏa các điểm vi phạm tại 

từng cơ sở xóm.  

        - Lực lượng công an xã thường xuyên  tổ chức kiểm tra và giải tỏa các điểm vi 

phạm, tháo rỡ các lều quán, mái tre, phát dọn cành cây trên 2 trục đường chính 

thuộc địa bàn xã. Giải tán các quầy hàng vi phạm Hành lang đường giao thông. Các 

xóm tổ chức thực hiện tổng vệ sinh phát dọn cành cây, thu dọn các khu vực có rác 

thải, khơi thông các rãnh thoát nước đảm bảo ATGT thuộc địa bàn xóm quản lý. 

        -Tổ chức kiểm tra việc thực hiện an toàn cho khách qua sông của bến đò Giá  

        - Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện tháng ATGT trên địa bàn xã 

và các xóm, tổ chức rút kinh nghiệm và báo cáo về huyện theo quy dịnh. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã 

Trực Thanh năm 2022 của Ban an toàn giao thông xã Trực Thanh. Yêu cầu các 

thành viên trong ban, các Đ/C xóm trưởng triển khai thực hiện tốt các nội dung kế 

hoạch này. Trong khi thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời 

và dề xuất giải pháp khắc phục về Ban chỉ đạo. 

  

Nơi nhận:                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- UBND huyện;                                                                                         CHỦ TỊCH 

- Phòng KT-HT; 

- Lưu: VP.                                                                               
 

 

                                                                                  

                                                                                     Nguyễn Văn Thực  
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