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Số:          /KH-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Nam Trực, ngày       tháng       năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ 

hội đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 

             

 Căn cứ văn bản số 983/UBND-VP5 ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định và Kế hoạch số 2556/KH-SGTVT ngày 15/12/2021 của Sở Giao 

thông vận tải về Phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ 

hội đầu xuân Nhâm Dần năm 2022. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 

dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu xuân Nhâm Dần năm 2022, UBND huyện 

Nam Trực ban hành Kế hoạch với những nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ 

tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa; bảo đảm giao thông thông 

suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần 

năm 2022. 

2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công 

tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác phòng, chống dịch COVID-19    

trong hoạt động vận tải; quản lý các bến xe, bãi đỗ xe, nhà ga, cảng bến thủy nội 

địa; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực 

thi công vụ, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật 

của đội ngũlái xe, các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông (TTATGT) cho nhân dân; xây dựng nếp sống văn hóa giao 

thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của mọi người khi 

tham gia giao thông. 

4. Phối hợp giữa các lực lượng chức năng, tăng cường công tác thanhtra, 

kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT và vệ sinh 

môi trường, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý khi cần thiết trên các tuyến 

giao thông trọng điểm có lưu lượng lớn; không để xảy ra ùn tắc giao thông nhằm 

kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. 

5. Đảm bảo hoạt động giao thông vận tải thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuân thủ nghiêm các quy định về phòng 
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chống dịch  COVID-19. Thực hiện nghiêm theo khuyến cáo “5K” Bộ Y tế để 

chung sống an toàn trước đại dịch COVID-19 (Khẩu trang -Khử khuẩn -Khoảng 

cách -Không tập trung -Khai báo y tế) 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về TT ATGT 

- Tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về TTATGT đến mọi 

tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật về TTATGT 

của đội ngũ lái xe và người điều khiển phương tiện chở khách qua sông; thực 

hiện tuyên truyền theo các chủ đề: Không chở hàng quá tải, không chở quá số 

người quy định trên xe, không chở hàng cấm, hàng dễ cháy nổ, đội mũ bảo hiểm 

khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe; điều 

khiển xe đi đúng phần đường, làn đường; nói không với rượu bia và các chất 

kích thích trước khi lái xe; bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; giảm tốc độ, chú 

ý quan sát khi đi từ đường phụ ra đường chính...; 

- Yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm theo khuyến cáo "5K" Bộ 

Y tế để chung sống an toàn trước đại dịch COVID-19 (Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). 

2. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông 

- Tập trung giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm 

lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường bộ; chú trọng các tuyến đường quốc lộ, 

tỉnh lộ như QL21, QL21B, TL490C, TL487, TL485B, TL487B…. thị trấn Nam 

Giang, các khu đông dân cư. Giải tỏa việc họp chợ tại một số cầu, đường dọc 

trên các tuyến đường bộ gây cản trở giao thông và nguy cơ ùn tắc giao thông 

cao. 

- Kiểm tra hệ thống cầu đường trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý, 

kịp thời phát hiện những hư hỏng để có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo giao 

thông đi lại an toàn thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu xuân 

Nhâm Dần năm 2022. 

- Yêu cầu các đơn vị đang thi công xây dựng các công trình dở dang trong 

phạm vi hành lang ATGT đường bộ xây dựng kế hoạch đảm bảo giao thông, 

đoạn tuyến dừng thi công phải hoàn thiện hạng mục, đảm bảo phương tiện lưu 

thông an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong suốt thời gian nghỉ Tết. 

Yêu cầu thu dọn nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường 

để phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết. Bố trí người trực đảm bảo ATGT, bố 

trí đầy đủ biển báo, biển chỉ dẫn, cờ và đèn vào ban đêm. 
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3. Công tác vận tải hành khách 

- Tuyên truyền quán triệt tới các doanh nghiệp vận tải, các lái xe các quy 

định của pháp luật về TTATGT, các quy định trong công tác vận tải khách và 

quy định về tinh thần phục vụ, trách nhiệm đạo đức tác phong, lương tâm nghề 

nghiệp; Tăng cường kiểm tra đối với các hoạt động vận tải khách theo tuyến cố 

định. 

- Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn đối với các bến khách ngang 

sông trên địa bàn huyện, kiên quyết không cho xuất bến đối với những bến 

không đảm bảo đủ điều kiện an toàn. 

- Yêu cầu các đơn vị vận tải yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, 

hành khách thực hiện nghiêm theo khuyến cáo "5K" Bộ Y tế để chung sống an 

toàn trước đại dịch COVID-19 (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không 

tập trung - Khai báo y tế). 

III. TỔ CHỨC  THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Tập trung triển khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa 

chữa kịp thời các hư hỏng hệ thống cầu, đường bộ theo phân cấp quản lý để bảo 

đảm ATGT. Kiểm tra, sửa chữa, sơn, điều chỉnh, bổ sung những cọc tiêu, biển 

báo hiệu giao thông đường bộ còn thiếu hoặc không phù hợp; rà soát, sửa chữa 

cụm đèn tín hiệu giao thông; sơn vạch kẻ đường, vạch giảm tốc; đặc biệt tại vị 

trí các cầu yếu, các đoạn đường nguy hiểm, xử lý điểm nguy cơ cao xảy ra tai 

nạn giao thông; kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các bến 

vượt sông trên địa bàn quản lý.  

- Tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đặc 

biệt là hoạt động vận tải hành khách trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu 

xuân Nhâm Dần năm 2022. 

- Đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình trước khi nghỉ tết phải thu 

dọn vật liệu, tập kết máy móc ra ngoài phạm vi thi công, có đèn, biển báo hiệu 

đầy đủ trong những ngày phục vụ Tết. Những nơi chưa thi công xong hoặc đoạn 

tuyến dừng thi công phải hoàn thiện hạng mục có điểm dừng đảm bảo phương 

tiện lưu thông an toàn không để xảy ra ùn tắc do việc thi công công trình. 

2. Công an huyện. 

- Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp 

Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu xuân Nhâm Dần năm 2022. Trong đó tăng cường 

tuần tra lưu động, tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, 

tốc độ, phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn 

máy, chở quá tải trọng và các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép. Tăng 
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cường lực lượng để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau 

dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu xuân Nhâm Dần năm 2022. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án, phân luồng, 

điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, 

không để phát sinh ùn tắc, nhất là trong ngày đầu và cuối đợt nghỉ Tết, dịp diễn 

ra Chợ Viềng. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện theo 

chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an trên các tuyến đường trong huyện;  

3. Phòng Văn hóa thông tin. 

Phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện, các đơn vị liên quan xây 

dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động về văn hóa giao thông và 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu xuân 

Nhâm Dần năm 2022. 

4. Trung tâm Văn hóa TT - thể thao. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông để 

nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 

và Lễ hội đầu xuân Nhâm Dần năm 2022, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở xã, thị trấn, tổ dân phố; tập trung 

vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, thanh 

thiếu niên; phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, thị trấn; phát 

huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 

“toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. 

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

Đôn đốc các nhà thầu thi công công trình trên đường bộ đang khai thác 

chủ động xây dựng phương án đảm bảo giao thông, TTATGT trên toàn tuyến. 

Thực hiện nghiêm Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-GP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Yêu cầu lái xe, chủ xe chở vật 

liệu xây dựng phục vụ các công trình xây dựng theo đúng tải trọng cho phép. 

Đối với tuyến đường vừa khai thác vừa thi công, trước khi nghỉ Tết phải thu dọn 

vật liệu, thiết bị máy móc, thành lập bộ phận ứng trực để đảm bảo ATGT, có 

đèn và biển báo hiệu đầy đủ trong những ngày nghỉ Tết. Những nơi chưa thi 

công xong hoặc đoạn tuyến dừng thi công phải bảo đảm phương tiện lưu thông 
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an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Yêu cầu thực hiện xong trước ngày 

25/01/2022 (23 tháng Chạp năm Tân Sửu) 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Xây dựng kế hoạch và tiến hành giải tỏa các vi phạm lòng lề, đường 

trên các trục đường chính gây ách tắc và mất an toàn giao thông. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông, biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông bằng nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú, trên hệ thống truyền thanh của xã, tập trung tuyên 

truyền đối với thanh, thiếu niên. 

- Kiểm tra hệ thống cầu đường trên địa bàn xã, thị trấn kịp thời phát hiện 

những hư hỏng gây mất an toàn giao thông để có biện pháp sớm xử lý đảm bao 

giao thông đi lại an toàn thông suốt.  

- Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn tăng cường phối hợp với các lực 

lượng tuần tra xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt vi phạm về 

nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường, xe 3 bánh, xe 4 bánh tự chế gắn 

động cơ và mô tô, xe máy chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải trái quy định, 

phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định, quy tắc an toàn đối với hoạt động 

chở khách ngang sông. Ký cam kết đối với các chủ bến khách trong việc chấp 

hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Kiên 

quyết đình chỉ hoạt động đối với các bến trái phép, phương tiện không đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn, không đảm bảo dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định 

7. Chế độ báo cáo: 

Các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện Nam 

trực qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng (email:vuhaido@gmail.com, số điện thoại 

0918140588), cụ thể như sau: 

-Báo cáo trước Tết Nguyên đán: trước 08h00’ ngày 31/01/2022(30 tháng 

Chạp năm Tân Sửu); 

-Báo cáo sau Tết Nguyên đán: 

+ Báo cáo nhanh đợt 1: từ ngày 01/02/2022 (ngày 01 tháng Giêng năm 

Nhâm Dần) đến hết ngày 05/02/2022 (ngày 05 tháng Giêng năm Nhâm Dần): 

trước 08h00’ ngày 06/02/2022 (ngày 06 tháng Giêng năm Nhâm Dần); 

+ Báo cáo nhanh đợt 2: từ ngày 06/02/2022 (ngày 06 tháng Giêng năm 

Nhâm Dần) đến hết ngày 10/02/2022 (ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần): 

trước 08h00’ ngày 11/02/2022 (ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Dần); 

+ Báo cáo tổng hợp 10 ngày: trước 08h00’ ngày 11/02/2022 (ngày 11 

tháng Giêng năm Nhâm Dần). 
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+ Báo cáo tổng hợp 15 ngày: trước 08h00’ ngày 16/02/2022(ngày 16 

tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

Trên đây là Kế hoạch chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm 

bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu xuân 

Nhâm Dần năm 2022 yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:            
- UBND tỉnh Nam Định; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Thường trực Huyện ủy;   

- Thường trực HĐND - UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị: Ban ATGT, Phòng Công Thương, 

Công an huyện, Phòng Văn hóa -TT, Trung tâm 

Văn hóa TT - thể thao, Ban QLDA ĐTXD;  

- Cổng TTĐThuyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 
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