ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3846/UBND-KT&HT

Vĩnh Tường, ngày 25 tháng 11 năm 2021

V/v tăng cường công tác bảo đảm
TTATGT, kiềm chế tai nạn giao thông
trên địa bản tỉnh trong dịp cuối năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Công an huyện Vĩnh Tường;
- Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Thể Thao;
- Uỷ ban Nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản số 10285/UBND-CN1 ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT)
dịp cuối năm 2021, UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên
quan, UBND các xã, thị trấn từ nay đến Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ
hội Xuân Nhâm Dần 2022 thực hiện một số nội dung như sau:
1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Tiếp tục rà soát khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
- Chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 huyện trong hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo
an toàn, thông suốt, hiệu quả.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng
cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người tham gia
giao thông về tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy
nội địa, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của bản thân người tham gia giao
thông và cộng đồng.
- Tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, đề xuất biện pháp khắc phục
kịp thời các vị trí mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp và xử lý các trường hợp liên
quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ.
- Thực hiện duy tu, sửa chữa, bạt lề đường một số tuyến đường do huyện
quản lý đảm bảo phục vụ đi lại của người dân trong dịp cuối năm được thuận
lợi, an toàn.
2. Công An huyện:
- Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm vi
phạm trật tự an toàn giao thông theo 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 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện công tác tuần tra thường
xuyên để kịp thời ngăn ngừa những đối tượng có thể lợi dụng khi ít phương tiện
tham gia giao thông để tổ chức đua xe trái phép, vi phạm tốc độ,... gây rối trật tự
công cộng và nguy hiểm cho xã hội.
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tải trọng xe để tăng cường bảo
đảm an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, xử lý
nghiêm vi phạm TTATGT trong hoạt động vận tải đường bộ; đặc biệt kiểm tra,
xử lý vi phạm đối với xe vận tải kéo rơ-mooc, xe siêu trường siêu trọng, xe quá
khổ, quá tải vi phạm TTATGT; tăng cường kiểm tra nồng độ còn, chất ma túy
đối với lái xe;
- Tiếp tục phối hợp với Ban ATGT huyện rà soát, đánh giá, kiến nghị
phương án tổ chức giao thông đối với các tuyến giao thông phức tạp, các điểm
còn bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các điểm đen giao thông, điểm
tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
- Tăng cường lực lượng giúp UBND các xã, thị trấn triển khai các biện
pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực tập trung đông người,
không để xảy ra ùn tắc giao thông trong bất kỳ trường hợp nào.
3. Giao Trung tâm Văn hóa –Thông tin – Thể thao huyện:
Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh
của huyện, đăng bài trên cổng thông tin điện tử của huyện về các quy định về
quản lý và sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để nhân dân được biết
và thực hiện.
4. UBND các xã, thị trấn:
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về
trật tự ATGT trên địa bàn quản lý.
- Tăng cường công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ: Lấn,
chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, xây dựng trái phép trên đất dành cho đường
bộ… để hợp chợ, kinh doanh buôn bán, … gây mất an toàn và nguy hiểm cho
người và các phương tiện khi tham gia giao thông.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát trên địa bàn quản lý, kiên quyết
ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân
vi phạm quy định về sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Tăng cường công tác quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang
an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật. Tập chung cưỡng chế, giải tỏa xử
lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm sử dụng trái phép đất dành cho
đường bộ, công trình đường bộ.
- Tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng, thường xuyên vệ sinh lòng, lề
đường, vỉa hè, khơi thông cống rãnh.., bảo quản giữ gìn các cột mốc lộ giới, mốc
giải phóng mặt bằng trong phạm vi địa phương quản lý.
- Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân địa phương để nâng cao ý thức khi
tham gia giao thông, tự bảo vệ mình cũng như cho mọi người.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận
- Như trên;
- Ban ATGT tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.
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