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KInh g1ri: 
- Thu truing các phông, ban, ngãnh, don the; 
- Chü tjch UBND xã, thj trn. 

Dip L 30/4 và 01/5/202 1, nhu cu di lai  cüa nhân dan së gia tang dt bin, 
do do tInh hInh trt tir, an toàn giao thông (TTATGT) thu&ng diên biên phüc t.p, 
tim n nguy co cao xày ra tai nn giao thông, nhât là a khu virc do thj, các tuyên 
du&ng quc l, tinh 1, di.rrng lien huyn, lien xã. Dê bào dam TTATGT, hn chê 
dn müc th.p nhât các vi và thit hai  v ngu?i, tài san do tai n.n giao thông gay 
ra, UBND huyn yêu cu các phOng, ban, doàn the, TJBND các xä, thj trân tp 
trung länh dao,  chi  dao  thirc hin quyt 1it mOt  s nhim vj trQng tam sau: 

1. Ban An toàn giao thông huyn: Tip tic tham miru cho UBND huyn 
chi dao,  don d& các phông, ban, dan vj, xã, thj tr.n trin khai thirc hin có hiu 
qua các nhim v11, giâi pháp bâo dam TTATGT; dy mnh tuyên truyn, ph bin, 
giáo diic pháp 1ut v TTATGT, qua do nâng cao thirc ti giác chip hành pháp 
lu.t cüa ngithi tham gia giao thông, nht là di vâi dja bàn nông thôn và dôi tilqng 
là thanh thiu niên, hçc sinh. 

2. Cong an huyn 
- Thrc hin quyt 1it, CO hiu qua Cao dim kim tra, xü l vi phm v chô 

qua khO, qua tâi; Cao diem kiêm tra, xtr l vi phm nông d cn; Cao diem bâo 
dam TTATGT dip L 30/4, 01/5 và b.0 dai  biêu Quoc hi, HDND cac cp 
nhim k' 2016 - 2021; Cao dim 2 tháng giãi tOa vi phtm barth lang ATGT trên 
các tuyên diiOng và các chçi. Dng thai, có các phrang an, k hoach  t chüc, diu 
tiêt giao thông, báo v tuyt déi an ninh, an toàn các sr kin chInh trj, xã hi din 
ra trên dja bàn. 

- ChÜ trQng phi hcrp vâi các ban, ngành, doàn th và xä, thj trn dty mnh 
tuyên truy&n, ph bin, giáo dc pháp 1ut ye TTATGT, kt hqp vOi vn dng 
nhân dan tham gia git gin TTATGT gn vOi phong trào toàn dan bào v ANTQ. 

- Huy dng t6i da hrc hiqng, phucing tin tang cuing tuAn tra kim soát 
nhim phát hin, xr l nghiêm các hành vi vi phm v TTATGT theo Nghj djnh s 
1 OOIND-CP cüa ChInh phü. Dc bit, xr 1 trit d các hành vi là nguyen nhân 
trrc tip gay tai nn giao thông, nht là vi phm ye nOng d cn, ma tüy, chà qua 
kh& qua tài, qua s ngithi quy djnh, di qua tOe dt, không dung phân du&ng, lan 
dtx&ng, không di mu bào hiêm khi di mô to, xe gàn may, xe d.p din; dOng thai 
du tranh có hiu qua vOi các loai ti phm trén tuyn giao thông. 

3. Phông Kinh t và H tng: Phi hqp vâi lirc hrcvng Cong an và các 
ngành chüc kim tra, kin nghj don dOc, dy nhanh tin d trin khai thirc hiên 
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vic khc phiic, xü l các "dim den", dim tim n xày ra tai nn giao thông, 
the bt hqp 1 trong th chüc giao thông ma UBND huyn dã kiên nghj. Dông thñ, 
phi hçp vth các xã, thj tr.n, phông, ban lien quan thng ci.rông bào dam TTATGT 
tai các tuyn du&ng dang thi công, nâng cap, cài tto. 

4. Phông Giáo dic và Dào to, Trung tam GDNN-GDTX, các Trtro'ng 
THPT trên dla  bàn: Chi dao  tang cithng tuyên truyn, k cam kt chap hành 
nghiêm các quy djnh v TTATGT cho h9c sinh; dc bit là phát huy vai trô cüa 
giáo viên chü thim, t chüc doàn, di và litre krqng bâo v nhà tnrông trong vic 
kim tra, xir l d& vói s h9c sinh không di mu bào hiêm, chua dU tuôi hoc 
chua có giy phép lái xc diu khin mô to, xe gän may... 

5. Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Van hóa - The thao và 
Truyn thanh huyn: Tip tiic tuyên truyên, phô bin, giáo dc pháp lu.t, chii 
tr9ng vit, xây dirng, dàng tài tin, bài, phóng sir v TTATGT dê nâng cao ' thüc, 
trách nhim cüa các cap, các ngành và các tang lap nhân dan trong cong tác bâo 
dam TTATGT. Dông thai, len an các hành vi vi phm nhu diêu khin phrnmg tin 
khi dâ ung riiçiu, bia, châ qua kh& qua tãi, qua s nguai quy djnh, không di mu 
bâo hiêm, lan chim lông duang, via he. 

6. UBND các xã, thi trn 
- Chi do các ban ngânh, doàn the & cci s& triên khai quyêt lit, hiu qua các 

giâi pháp báo dam TTATGT, dc bit là dy mnh cong tác tuyên truyên, ph bin 
the quy djnh cüa pháp 1utt v TTATGT. 

- Tiêp tic thrc hin quyêt lit K hoach m& dcit cao dim 2 thang giãi töa vi 
phm hành lang ATGT trên các tuyn dir&ng và các chq, tht là kim tra, xir 1 
nghiêm khàc dOi vâi các hành vi l.n chMm lông du&ng, via he d xây dirng cong 
trinh, lêu quán, h9p chci, buôn ban không dung quy djnh. 

Giao Cong an huyn hu&ng dan, kim tra, dOn d6c vic thrc hin cüa 
dan vj, dja phucrng, dng th&i thng hçp tInh hInh, kt qua báo cáo Cong an tinh và 
UBND huyn theo quy djnh./. 

Nc'inhIn:r4- 
- Nhis trén (dê thrc hién); 
-UBNDtinh 
- Ban ATGT tinh báo 
- Cong an tinh J cáo; 
- CT, các PCT (dé chi dao); 
- Luu: CAKS (TH), Vi. 
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