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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 
 

Số:         /UBND-KT&HT 
V/v tăng cường đảm bảo trật tự  

an toàn giao thông trên địa bàn 

huyện trong Quý IV năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Nghi Xuân, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: 
- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông 

(ATGT), gắn với phòng chống dịch COVID-19 đã được sự quan tâm chỉ đạo 

quyết liệt của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện (UBND) 

và sự vào cuộc của các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, 

thị trấn; tình hình tai nạn giao thông (TNGT) giảm 2 tiêu chí, cụ thể: đã xẩy ra 

05 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 04 người, bị thương 04 người. 

So với cùng kỳ năm 2020: giảm 03 vụ (-37%), giảm 02 người chết (-33%), tăng 

02 người bị thương. 

Tuy vậy, tình hình trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ gia tăng; đặc biệt đã xảy ra 01 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng do 

thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe máy (vụ xảy ra trên tuyến ĐT.547 

xã Xuân Liên, làm chết 03 người, bị thương 01 người). Vi phạm xe chở quá tải, 

xe cơi nới thành thùng, vệ sinh môi trường còn xảy ra trên các tuyến đường. 

Tình trạng phơi nông sản, hải sản trái phép, họp chợ, thả rông trâu bò còn tái 

diễn vi phạm trên nhiều tuyến đường như: QL1A, QL8B, ĐT.547. 

Trong những tháng còn lại của năm 2021, công tác phòng chống dịch 

COVID-19 chuyển sang chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19”; các hoạt động kinh tế - xã hội dần phục hồi, nhu cầu 

giao thông vận tải sẽ dần quay về với mức độ trước khi có đại dịch COVID-19 

và tiếp tục gia tăng; đồng thời Quý IV năm 2021 cũng là giai đoạn chuẩn bị đón 

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng 

mạnh, đặt ra áp lực lớn đối với công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn huyện. 

Để đạt mục tiêu tối thiểu phải kiềm chế và giảm thiểu TNGT cả ba tiêu 

chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2020 theo kế 

hoạch đề ra; thực hiện Văn bản số 7229/UBND-GT ngày 28/10/2021 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 

trong Quý IV năm 2021. UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể 

cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung 

thực hiện hiệu quả các nội dung đã chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện và 

Ban An toàn giao thông huyện, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 
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1. Người đứng đầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND 

các xã, thị trấn và các lực lượng chức năng nêu cao vai trò trách nhiệm của 

người đứng đầu để quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, 

quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm thiểu TNGT trên địa bàn, xác định 

đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, là yêu cầu của sự phát triển 

kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá 

kết quả xếp loại công tác đảm bảo ATGT tại cơ quan, đơn vị, địa phương, có 

hình thức khen thưởng đối với cá nhân tổ chức thực hiện tốt; phê bình, kỷ luật, 

đánh giá phân loại đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về ATGT. 

2. Các Thành viên Ban ATGT huyện theo nhiệm vụ phân công tại Quyết 

định số 429/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND huyện phát huy vai trò, 

trách nhiệm, triển khai kịp thời các giải pháp đảm bảo ATGT theo chức năng, 

nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách và thường xuyên đôn đốc, theo dõi, 

kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT trên các địa bàn được phân công. 

3. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT 

a. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các 
lực lượng chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật ATGT bằng nhiều hình thức gắn với phòng chống dịch Covid-19 
đến với các đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động và người dân, đến cán 
bộ, đoàn viên, hội viên để mọi người tự giác chấp hành các quy định pháp luật 
ATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; kiên trì tuyên truyền, vận 
động thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô 
tô, xe máy”, “Lái xe không nghe điện thoại”,...   

b. Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện thường xuyên đăng tải tin 
bài, chuyên trang, chuyên đề và phóng sự tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 
luật, phản ánh về tình hình trật tự ATGT, TNGT trên địa bàn huyện. 

4. Về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT 

a. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các bộ phận có liên quan 
tăng cường tuần tra xử lý các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường 
bộ, đường thủy nội địa; chú trọng các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 
tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, không độ mũ bảo hiểm, 
điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, 
phương tiện quá hạn đăng kiểm, quá niên hạn sử dụng, phương tiện chở quá tải 
trọng cho phép, quá số người quy định, xe vận tải khách vi phạm các điều kiện 
kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật, lái xe không đảm bảo điều kiện về sức 
khỏe, đặc biệt là các lái xe dương tính với chất ma túy.  

b. Yêu cầu Phòng Giáo dục và đào tạo, các Trường THPT: Nguyễn Du, 
Nguyễn Công Trứ, Nghi Xuân, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện, 
Công an huyện, UBND các xã, thị trấn và các ngành liên quan nghiêm túc triển 
khai thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo tại Công văn số 868/UBND-KT&HT 
ngày 15/5/2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
trong học sinh trên địa bàn huyện; trong đó yêu cầu xử lý nghiêm đối với học 
sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông và trách nhiệm liên 
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quan đối với phụ huynh học sinh và người lớn trong việc giao xe cho học sinh. 
Phòng Giáo dục và đào tạo, các Trường THPT: Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, 
Nghi Xuân, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện yêu cầu các nhà 
trường, lớp học phải tăng cường tuyên truyền giáo dục học sinh và gắn trách 
nhiệm cho Hiệu trưởng, Chủ nhiệm nếu có học sinh vi phạm. 

5. Về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý kinh doanh vận tải, 
phương tiện và người lái 

a. Yêu cầu Công an huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị 
trấn thực hiện Công văn số 701/UBND-KT&HT ngày 21/4/2020 về tăng cường 
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh trong thời 
gian tới nhất là trên các tuyến đường dẫn vào các mỏ vật liệu (mỏ đất, mỏ đá,..), 
trên tuyến QL8B, ĐT.546, ĐT.547; không để xảy ra các điểm nóng bức xúc về 
xe quá tải. Duy trì hoạt động của Tổ kiểm soát tại trọng xe cấp huyện để xử lý 
tại các điểm nóng vi phạm trên địa bàn.  

b. Công an huyện tiếp tục siết chặt quản lý điều kiện kinh doanh vận tải 
theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh 
hoạt động các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô, đặc biệt là đối với các đơn vị 
để xảy ra TNGT và vi phạm trật tự ATGT.  

6. Về công tác bảo vệ hành lang ATGT, khắc phục tồn tại trong tổ chức 
giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông 

a. UBND các xã, thị trấn tiếp tục mở đợt cao điểm xử lý vi phạm hành lang 
ATGT, nhất là xử lý các điểm nóng vi phạm về họp chợ, phơi nông sản, hải sản 
trái phép trên đường, thả rông trâu bò trên các tuyến đường bộ.  

b. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm 
vụ thường xuyên kiểm tra hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông để kịp thời duy tu, 
bão dưỡng, sửa chữa trên các tuyến đường được phân cấp quản lý; phối hợp với 
các cơ quan liên quan kiểm tra khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT và 
các bất hợp lý khác về tổ chức giao thông trên các tuyến đường. Bố trí lực lượng 
tổ chức phân luồng hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt khi xảy ra sự 
cố; không để tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài và xảy ra các vụ TNGT đặc biệt 
nghiêm trọng do mưa, lũ gây ra. 

7. Về đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về 
đường thủy nội địa; nhất là xử lý tình trạng đăng đáy, vó cá xâm phạm luồng 
đường thủy nội địa, tình trạng khai thác cát trái phép. 

8. Về chế độ báo cáo 

a. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các 
Thành viên Ban ATGT huyện báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ quý, năm 
về Ban ATGT huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) theo đúng quy định. 

b. Văn phòng Ban ATGT huyện phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công 

an huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện 

các Văn bản chỉ đạo của UBND huyện và Ban An toàn giao thông huyện; tổng 

hợp số liệu, tình hình trật tự ATGT của các địa phương, các cơ quan chức năng 



4 

 

để báo cáo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Thường trực Huyện uỷ, Hội đồng nhân 

dân huyện, UBND huyện theo quy định. 

Yêu cầu các Phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị 

trấn triển khai, nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Ban An toàn giao thông tỉnh (báo cáo); 
- Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh (báo cáo); 
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (báo cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn; 
- Trung tâm Văn hoá - Truyền thông (đưa tin); 
- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

    

   

 

Nguyễn Viết Hưng 
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