
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

Số:        /UBND-KTHT
V/v bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông trong dịp nghỉ Lễ 
30/4-01/5 và kỳ Đại hội Thể 
thao Đông Nam Á lần thứ 31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày       tháng       năm 2022

            
Kính gửi:  

      - Các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện;
      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1125/UBND-VP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ 
Lễ 30/4-01/5 và kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Ủy ban nhân dân 
huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện 
một số nội dung sau:

1. Công tác truyên truyền về TTATGT
- Đài phát thanh huyện, các hội, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tập trung 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao 
thông; cảnh báo các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là đối với người điều 
khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện và người điều 
khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích, vi phạm về 
tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm…;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn 
huyện thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, tai nạn thương 
tích, phòng tránh đuối nước cho học sinh trong kỳ nghỉ hè sắp tới;

- Thông tin số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan chức năng để 
Nhân dân trên địa bàn biết và kịp thời phản ánh tình trạng ùn tắc, tai nạn hoặc 
những bất cập về tình hình TTATGT:

+ Ban ATGT tỉnh: 0982.255.458; 0902.170.946; 0987.310.710.
+ Phòng Cảnh sát giao thông: 069.2829.303, 0220.3852.365.
+ Thanh tra giao thông (Sở GTVT): 0913.830.556.
2. Công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ 

chức giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông theo kế hoạch.
- Hạt đường bộ huyện tập trung thực hiện công tác bảo trì các tuyến 

đường huyện; tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung báo hiệu, sơn vạch kẻ đường 
đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông.
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3. Công tác điều hành, hướng dẫn giao thông và kiểm tra, xử lý vi phạm
- Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các xã, 

thị trấn tăng cường công tác điều hành, hướng dẫn giao thông, giải tỏa kịp thời 
ùn tắc giao thông; tích cực tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật 
tự, an toàn giao thông như: Vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích, vi phạm về 
tốc độ, phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm,…; xử lý nghiêm hành 
vi vi phạm chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định; phương tiện ba, 
bốn bánh tự chế, tình trạng xe quá tải làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông; 
phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, chằng buộc không đúng quy định gây mất 
an toàn giao thông.

- Đối với các địa phương có bến đò, bến khách ngang sông, bến bãi vật 
liệu, UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông trước mùa mưa bão.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các 
biện pháp bảo đảm TTATGT nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn 
cho Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5 và kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 
lần thứ 31.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, 
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, KTHT (50b).                     

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nhữ Văn Cúc
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