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Kính gửi:  

- Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn; 

- Cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 835/UBND-KTN ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 

thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020; Công văn 

số 99/BATGT-VP ngày 21/8/2019 của Ban An toàn giao Lạng Sơn. Để ngăn chặn 

tình hình tai nạn giao thông tăng trong những tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện ngay và quyết liệt các 

nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các tháng cuối năm như sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng 

cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; khắc 

phục các vị trí mặt đường hư hỏng, sạt lở do mưa lũ vừa qua; tổ chức vệ sinh lòng, 

lề đường, hệ thống thoát nước mặt; chỉ đạo các đơn vị thi công bảo đảm an toàn 

giao thông, không gây ùn tắc giao thông do việc thi công các công trình, có biện 

pháp khắc phục kịp thời khi sự cố xảy ra. 

Phối hợp với Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên 

quan tổ chức điều tiết giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ phương tiện, kịp thời giải 

quyết khi có sự cố xảy ra, không để ùn tắc giao thông kéo dài.   

2. Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công 

tác tuần tra lưu động, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trật tự an toàn 

giao thông, nhất là những vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn 

đường, người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm 

không đúng cách, người chưa đủ tuổi sử dụng phương tiện tham gia giao thông; 

ngăn chặn tình trạng chở hàng hóa quá tải trọng quy định, sử dụng phương tiện quá 

hạn, quá thời hạn kiểm định và ngăn chặn tình trạng đua xe lạng lách, đánh võng; 

phối hợp với Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm sử dụng lòng, lề đường để phơi nông sản và sử dụng vào các mục đích cá 

nhân khác.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông, Trung tâm 

Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, 

giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh ngày từ đầu năm học mới, phối 



hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền 

thông: Chủ trì phối hợp với hệ thống truyền thanh tại các xã, thị trấn đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an 

toàn để nâng cao ý thức của người dân, tập trung vào các nội dung: Không lái xe sau 

khi uống rượu, bia, sử dụng chất ma túy; không sử duṇg điêṇ thoaị khi lái xe ; thắt 

dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tham gia giao thông; dừng xe quan sát an toàn khi 

qua đường,....; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; mặc áo 

phao đúng quy định khi đi bè mảng qua sông suối; vận động người dân sử dụng 

phương tiện giao thông công cộng. 

5. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện tăng cường công 

tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, cảnh 

báo các nguy cơ mất an toàn giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông; khuyến 

cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt là đối với người tham gia 

giao thông bằng mô tô, xe máy. 

 6. Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn rà soát kịp thời nắc nhở, giải tỏa 

các điểm đang vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn giao thông, sử 

dụng lòng đường, lề đường để phơi nông sản, tập kết vật liệu xây dựng trái phép 

gây nguy cơ mất an toàn giao thông (nhất là địa bàn các xã: Tân Đoàn, Tràng 

Phái, Yên phúc, Bình Phúc, Văn An, Vân Mộng, Xuân Mai, Khánh Khê và thị 

trấn Văn Quan), có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm 

hoặc hộ gia đình vi phạm; phối hợp với các trường học có biện pháp đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông khu vực trường không để tình trạng ùn tắc xảy ra. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện qua phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo 

quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện;  

- UBMTTQ, các đoàn thể huyện; 

- Phòng KT&HT huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Hoàng Văn Quân 

 

 
 
 
 
 
 


