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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I/2023 

 

Kính gửi: Ban an toàn giao thông huyện Xuân Trường. 

 

Thực hiện Công văn số 01/BATGT ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ban an 

toàn giao thông huyện Xuân Trường về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo 

đảm trật tự ATGT quý  I/2023. Ban ATGT xã Xuân Hòa báo cáo kết quả như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Kiện toàn Ban ATGT xã Xuân Hòa năm 2023. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng kết hợp phòng, nhất là vào các giờ 

cao điểm, những ngày lễ, Tết… 

2. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức trên 50 lượt tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến 

trật tự an toàn giao thông như: 

+ Luật giao thông đường bộ. 

+ Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về quy định bắt buộc đội mũ bảo 

hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 

+ Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

+ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

- Hình thức tuyên truyền: 

+ Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã. 

+ Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô lưu động. 

- Công tác xử lý vi phạm TT ATGT:  
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+ Tổ chức ký cam kết, nhắc nhở các hộ kinh doanh, các cá nhân có hành vi lấn 

chiếm lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh thực hiện nghiêm quy định của pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông. 

+ Xử phạt: Địa phương không xử phạt trường hợp nào liên quan đến an toàn 

giao thông 

3. Công tác đầu tư xây dựng đường giao thông 

- Nâng cấp bê tông hóa một số các tuyến đường liên thôn, đường nội đồng với 

chiều dài 1,5 km (KDC số 16, KDC số 3 với kinh phí thực hiện do nhân dân đóng 

góp). 

- Thường xuyên triển khai thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến 

đường trên địa bàn xã. 

4. Công tác giải tỏa hành lang ATGT 

- UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tiến hành phát 

quang bụi rậm, cây cối làm ảnh hưởng tới hành lang an toàn giao thông. 

- Thường xuyên nhắc nhở, giải tỏa các cá nhân bán hàng tại khu vực trước trụ 

sở UBND xã, khu vực chợ Xuân Hòa đảm bảo thông thoáng, an toàn giao thông. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông quý I/2023 của UBND xã Xuân Hòa./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP. 
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