
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

Số:           /UBND-KTHT 
V/v tăng cường công tác đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông, gắn liền với công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Sơn Dương, ngày        tháng 02 năm 2021 

                                   

 

  Kính gửi:  

                     - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

             - Công an huyện; 

               - Trung tâm văn hoá, truyền thông và thể thao huyện; 

                                          - Hạt Quản lý giao thông huyện; 

                                          - Ban QLDA ĐTXD huyện; 

                 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

       

Thực hiện Văn bản số 322/UBND-ĐTXD ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Văn 

bản số 07/BATGT-VP ngày 03/02/2021 của Ban ATGT tỉnh về việc thực hiện 

nghiêm công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

 Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao nhiệm vụ: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Thanh 

tra giao thông Sở Giao thông vận tải, UBND các xã thị trấn thực hiện tốt các nội 

dung sau 

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao 

thông, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ thuộc các tuyến đường 

trên địa bàn được giao quản lý; tổ chức giải tỏa triệt để tình trạng họp chợ ven 

đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, các trường hợp lấn chiếm vỉa hè kinh 

doanh, các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn giao thông 

đường bộ gây cản trở, mất an toàn giao thông. 

- Yêu cầu các đơn vị quản lý bến xe, bến đò...và các đơn vị kinh doanh vận 

tải tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế, 

Bộ Giao thông và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp về phòng chống dịch 

Covid-19; thực hiện việc ghi nhận, cung cấp thông tin về hoạt động của phương 

tiện, hành khách tham gia giao thông theo quy định của pháp luật và yêu cầu của 

cơ quan chức năng; cung cấp và yêu cầu hành khách rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu 

trang trước khi lên phương tiện và trong suốt hành trình chuyến đi nhằm triệt để 

ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng từ hoạt động vận tải hành 

khách, hàng hóa. 

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ các phương tiện vận tải thủy nội địa, phương tiện 

thủy thô sơ theo quy định; tăng cường kiểm tra hoạt động của các bến đò ngang, 

các tàu thuyền chở khách ngang sông...xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đình 

chỉ hoạt động đối với các bến đò, phương tiện thủy không đảm bảo an toàn. 
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2. Công an huyện:  

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm 

trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an 

toàn phòng dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân. Chú 

trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi: điều khiển phương tiện vi phạm 

quy định về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn đường; 

dừng đỗ phương tiện trái phép; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe 

đạp điện; chở quá tải trọng, quá số người quy định; không có giấy phép lái xe, 

bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không 

đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; chủ phương 

tiện, người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện và người tham gia 

giao thông vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 (như: không đeo 

khẩu trang, không cài đặt ứng dụng Bluzone phục vụ công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19), đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. 

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công 

tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông 

an toàn và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho 

người dân. 

- Công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường 

dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tình hình vi phạm và xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.  

3. Trung tâm văn hoá, truyền thông - thể thao huyện: 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng 

dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch Covid-

19 khi tham gia giao thông cho người dân. Chú trọng vận động nhân dân thực 

hiện: "Đã uống rượu, bia- không lái xe"; không phóng nhanh vượt ẩu; không chở 

quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt 

chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thông điệp 

5K trong phòng chống dịch Covid-19 "Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, 

Không tập trung và Khai báo y tế"; cài đặt ứng dung Bluzone, khai báo y tế khi 

có yêu cầu của cơ quan chức năng. 

4. Hạt Quản lý giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Chỉ 

đạo thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng đường bộ, thường xuyên kiểm tra 

phát hiện phát hiện xử lý kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở. Rà soát bổ 

sung, sửa chữa hệ thống biển báo, cọc tiêu...để đảm bảo an toàn giao thông trên 

các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tăng cường công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kiên quyết cưỡng 

chế, giải tỏa các trường hợp xây dựng công trình trái phép trong hành lang an toàn 



3 

 

đường bộ; không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh 

buôn bán, bơm nước mui làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham 

gia giao thông cho người dân trên địa bàn quản lý. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện./. 
   

Nơi nhận:        
- Như trên (thực hiện);       

- CT, PCT UBND huyện (C/đạo); 

- Chánh, Phó VP UBND huyện; 

- CV XD; 

- Lưu VT. (          b).   

                                                                         

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 
 

Phạm Thị Nhị Bình  
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