
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN TÂY HÒA 
 
Số:         /UBND-KT&HT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
               

               Tây Hòa, ngày         tháng 12  năm 2022 

 V/v tăng cường công tác bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý 

Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023. 

   
                         Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.   
 
Thực hiện Công văn số 6608/UBND-NC ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc tăng cường các biện pháp công tác bảo đảm TTATGT dịp Tết 
Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 2023; Chủ tịch 
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động thuộc đơn vị mình phải tự giác chấp hành nghiêm các quy 
định của Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia..., 
nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp 
hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao 
thông an toàn như: không lái xe chạy quá tốc độ cho phép, không lái xe sau khi 
uống rượu, bia; không chở hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thành, thùng 
xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn; không lái xe vào đường có biển báo 
cấm, chạy ngược chiều; nhường đường cho xe ưu tiên, thắt dây an toàn khi ngồi 
trên xe ô tô tham gia giao thông, dừng xe quan sát khi qua đường ngang hoặc khi 
đi từ đường phụ ra đường chính, đường ưu tiên, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi 
xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, mặc áo phao đúng quy định khi đi đò...  

- Phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng nói chung, lực lượng Cảnh sát 
giao thông nói riêng trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 
TTATGT. Nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm 
của lực lượng thi hành công vụ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu 
để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa 
phương mình quản lý vi phạm. Tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với cá nhân, 
tập thể thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm và xử lý trách nhiệm liên 
đới của người đứng đầu tập thể có cá nhân vi phạm theo quy định. 

- Các lực lượng chức năng trong quá trình xử lý đối với người vi phạm pháp 
luật TTATGT là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên thì ngoài xử 
lý theo quy định, phải thông báo về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi 
phạm để xử lý theo quy định.  

2. Công an huyện: 
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân 
2023. 
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- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện quyết liệt, có hiệu quả kế 
hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 
và các Lễ hội đầu xuân 2023; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường thủy; chủ động kiểm tra, 
phát hiện và xử phạt các hành vi: điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc 
độ, nồng độ cồn; đi không đúng phần đường, làn đường, dừng, đỗ phương tiện trái 
phép; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; vi phạm khi qua đường 
ngang, 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...Cương quyết 
ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, trấn áp mọi 
hành vi chống người thi hành công vụ. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định 
pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, không 
để phát sinh ùn tắc kéo dài nhất là trong ngày đầu và cuối đợt nghỉ Tết. 

- Tổ chức, bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng liên quan điều tiết 
giao thông trọng điểm có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, địa điểm tổ 
chức chợ hoa, chợ tết, khu vui chơi... giải quyết kịp thời khi có ùn tắc xảy ra. 

- Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông 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. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 
 - Theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh giải 

quyết tình trạng vi phạm lòng, lề đường và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông 
đường bộ trên tuyến Quốc lộ 29, ĐT 645 đoạn qua địa bàn huyện và các nhiệm vụ 
khác thuộc chức năng nhiệm vụ khi Thanh tra giao thông tỉnh yêu cầu; phối hợp 
UBND các xã, thị trấn giải quyết tình trạng vi phạm lòng, lề đường và lấn chiếm 
hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường huyện quản lý.  

- Phối hợp với ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác 
kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường 
thủy nội địa của các tổ chức, cá nhân liên quan; kiên quyết đình chỉ hoạt động của 
bến và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn giao 
thông. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu UBND huyện kiến nghị cấp có 
thẩm quyền xử lý, khắc phục các “điểm đen” về tai nạn giao thông; điều chỉnh hệ 

thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến Quốc lộ 29, ĐT 645 đoạn 
qua địa bàn huyện phù hợp để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Trên cơ sở đề xuất của phòng Kinh tế và Hạ tầng về sửa chữa khắc phục các 
“điểm đen” về tai nạn giao thông trên các tuyến đường huyện quản lý, tổ chức 
thẩm định và tham mưu UBND huyện theo khả năng của ngân sách huyện ưu tiên 

bố trí kinh phí khắc phục.  
5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh: 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; 

nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông; tăng cường thời lượng và thời gian phát sóng các nội dung, thông 
tin về an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông để nâng cao ý thức chấp 
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hành pháp luật về an toàn giao thông. Kịp thời đưa tin tuyên truyền việc truy tố, 
xét xử các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ để 

góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm. 
6. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:  
Tăng cường công tác kiểm tra các bến đò do địa phương quản lý, kiên quyết 

đình chỉ những bến đò, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; chủ động 
xử lý việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, các địa điểm họp chợ buôn bán 
trái phép gây mất trật tự, mất an toàn giao thông; có biện pháp xử lý những yếu tố 

gây mất an toàn giao thông; bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. 
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội đoàn thể 

huyện: 

Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong hệ thống tổ chức của mình 
bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, 

khu dân cư nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; vận 
động hội viên, đoàn viên tự giác, gương mẫu chấp hành pháp luật về an toàn giao  
thông gắn việc xây dựng “văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.  
8. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Công an huyện theo chức 

năng, nhiệm vụ của ngành tham mưu UBND huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện và ngành dọc cấp trên theo quy 
định. 

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

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                               
- Như trên;                 
- TT. Huyện ủy (thay b/c); 
- Ban An toàn giao thông huyện; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;    
- Lưu: VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Mai Ne 
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