ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRỰC

Số: 280/UBND-KTHT
V/v đảm bảo TTATGT trong dịp
nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Trực, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Ban An toàn giao thông huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Công an huyện;
- Trung tâm văn hóa Thông tin và TT;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản số 214/UBND-VP ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh
Nam Định về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và
01/5 năm 2021, Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự,
an toàn giao thông trong thời gian nghỉ Lễ 30/4, 1/5 năm 2021, UBND huyện
Nam Trực yêu cầu UBND các xã, thị trấn các cơ quan, đơn vị triển khai thực
hiện một số công việc sau:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng
dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch Covid19 khi tham gia giao thông cho người dân. Các cơ quan thông tấn, báo chí
thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông,
các thông tin hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ Lễ; kiên trì vận động nhân
dân thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “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”; dừng xe quan sát an toàn khi qua
đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính; mặc áo phao đúng quy định
khi đi phương tiện thủy; thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng
cách; Không tập trung, Khai báo y tế) để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Kiểm tra, rà soát hệ thống giao thông trên địa bàn huyện. Tập trung duy
tu, sửa chữa các tuyến đường, cầu, cống đã xuống cấp theo phân cấp quản lý.
- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm
các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi
công, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông do thi công công trình gây ra.
Yêu cầu nhà thầu phải xây dựng phương án tạm ngừng thi công, hoàn trả
mặt đường, tổ chức thi công gọn gàng, dứt điểm từng hạng mục, rà soát bố trí
đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, đèn tín hiệu, chỉ dẫn giao thông và thực hiện
công tác đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

- Phối hợp với Công an huyện và UBND các xã, thị trấn kiểm tra an toàn
giao thông tại các bến khách ngang sông và các phương tiện nhỏ, thô sơ chở
người hoạt động trên đường thủy địa bàn quản lý, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối
với bến khách và phương tiện chở khách ngang sông;
- Quán triệt đến các đơn vị vận tải hành khách chấp hành nghiêm chỉnh
Luật giao thông đường bộ, các biện pháp phòng dịch Covid-19 và nâng cao ý
thức chấp hành các quy định trong công tác vận tải khách và các quy định về
tinh thần phục vụ, trách nhiệm, đạo đức tác phong, lương tâm nghề nghiệp;
Chấp hành nghiêm các quy định về quản lý giá cước vận tải, nghiêm cấm các
doanh nghiệp tự động tăng giá cước vận tải không đúng với giá đã kê khai, chở
quá tải, quá số người quy định… Bố trí đầy đủ phương tiện vận tải phục vụ nhu
cầu đi lại của nhân dân.
3. Công an huyện:
- Có phương án tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn phương
tiện lưu thông an toàn, thông suốt; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra
sự cố, tai nạn đặc biệt trên tuyến ĐT490C, QL21 và các tuyến giao thông trọng
điểm, các khu vực có nguy cơ xảy ra ùn tắc cao, các khu du lịch; bố trí lực
lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, không
để phát sinh ùn tắc kéo dài.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, tập trung
kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy; lái xe chạy quá tốc độ, vượt
đèn đỏ, đi sai phần đường, làn đường, lái xe, chủ xe vi phạm quy định về tải
trọng phương tiện; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe điện, người
đi ô tô không thắt dây an toàn theo quy định,..; xử lý bằng chế tài nghiêm khắc
nhất theo quy định pháp luật đối với hành vi tụ tập đua xe trái phép, kích động
cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách đánh võng,…; cương quyết trấn áp, trừng trị
những đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.
- Thực hiện đồng thời nhiệm thụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT
và kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị, chỉ đạo của Thủ
tướng chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện.
- Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chấp hành nghiêm các quy định về
giá cước đã kê khai, kiểm soát chặt chẽ tải trọng xe trên các tuyến đường giao
thông.
4. Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao:
- Tăng cường công tác tuyên truyền và thời lượng phát thanh các quy
định của pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có trọng tâm,
trọng điểm như: Không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống
rượu bia; Không chở quá tải, quá số người quy định; Đội mũ bảo hiểm khi tham
gia giao thông; Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi tập kết, kinh
doanh, buôn bán…

5. UBND các xã, thị trấn:
- Tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, thị trấn về an toàn giao thông
trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2021.
- Duy tu, sửa chữa, thu dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường được
phân cấp quản lý để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn, đặc
biệt là tại các nút giao thông giữa đường phục ra đường chính, tập trung chỉ đạo
giải tỏa Hành lang an toàn giao thông trên địa bàn; kiên quyết không để xảy ra
tình trạng dựng rạp tổ chức đám hiếu, hỉ trên đường giao thông, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm.
- Đẩy mạnh kiểm tra an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông và
các phương tiện nhỏ, thô sơ chở người hoạt động trên đường thủy địa bàn quản
lý, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với bến khách và phương tiện chở khách
ngang sông;
6. Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ
tầng thông báo số điện thoại đường dây nóng trên phương tiện thông tin đại
chúng để tiếp nhận các phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về TTATGT
trong dịp nghỉ lễ; đảm bảo phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận
thông tin, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải
quyết, xử lý khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh.
7. Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn báo
cáo tình hình TTATGT dịp nghỉ Lễ (từ 30 tháng 4 đến hết ngày 03 tháng 5 năm
2021) trước 10h30’ hàng ngày và tổng hợp 04 ngày trước 13h30’ ngày
03/5/2021 về Ban An toàn giao thông huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng để
tổng hợp báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện theo quy định.
UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Trung
tâm văn hóa thông tin và thể thao, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên
quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; (để b/c)
- Ban ATGT tỉnh; (để b/c)
- Thường trực Huyện ủy; (để b/c)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VP.
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