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KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn huyện Ngân Sơn từ nay đến cuối năm 2023 

 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, 

chống tác hại của rượu, bia và Chỉ thị số 09/2015/CT-UBND ngày 20/7/2015 

của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  

UBND huyện Ngân Sơn xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm 

TTATGT trên địa bàn huyện Ngân Sơn từ nay đến cuối năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể huyện và đẩy mạnh 

thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

Giao thông đường bộ, trật tự đô thị và Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 

cho Nhân dân, cán bộ trên địa bàn. 

2. Kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các 

hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông 

(TNGT) từ nghiêm trọng trở lên, gây mất an ninh trật tự như: Vi phạm nồng độ 

cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; vi phạm về tốc độ, về “cơi 

nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, không có giấy 

phép lái xe... 

3.Thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm giao 

thông nhằm kiềm chế và giảm TNGT, đặc biệt là các vụ tai nạn liên quan đến 

nồng độ cồn. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải được thực hiện triệt để và duy trì 

thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành 

pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe. Phấn đấu giảm TNGT 

trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). 

II. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân trên địa 

bàn huyện chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ và Luật 

phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tuyên truyền vận động các chủ nhà hàng, quán 

ăn...có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành 

nghiêm quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; không điều khiển 
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phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia đồng thời tuyên truyền đến các 

doanh nghiệp, đơn vị, nhà máy, chủ bến bãi, xưởng cơ khí, chủ xe, chủ hàng hóa, 

lái xe vận tải, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đất, đá…chấp hành nghiêm 

chỉnh việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không “cơi nới” 

thùng xe; nếu phương tiện vi phạm kích thước thùng xe tự giác tháo, cắt thùng xe 

trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt. 

2. Huy động lực lượng, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát - xử lý vi phạm 

đủ mạnh để tập trung kiểm tra xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trọng tâm 

là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về kích thước thùng xe, chở hàng quá trọng 

tải thiết kế của xe, vi phạm về tốc độ, không có giấy phép lái xe ...Trong quá 

trình thực thi nhiệm vụ, bố trí lực lượng, phương tiện để cưỡng chế đối với các 

trường hợp cố tình chống đối việc kiểm tra, xử lý, cản trở giao thông nghiêm 

trọng hoặc gây trì trệ hoạt động công cộng thì thu thập tài liệu, chứng cứ, củng 

cố hồ sơ để xem xét xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ hoặc gây rối 

trật tự công cộng. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an huyện 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Điện số 05/ĐK-HT ngày 

03/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an, Điện số 613/ĐK-HT ngày 07/02/2023 

của Gám đốc Công an tỉnh; Kế hoạch số 29/KH-CAT-PC08 ngày 10/2/2023 của  

Giám đốc Công an tỉnh về Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo 

chuyên đề “chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện 

trên đường bộ”; Kế hoạch số 30/KH-CAT-PC08 ngày 10/2/2023 của  Giám đốc 

Công an tỉnh về  Kế hoạch hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên 

đề “người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm 

nồng độ cồn”. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện dự trù bổ sung 

kinh phí thực hiện công tác bảo đảm TTATGT từ nay đến cuối năm 2023; báo 

cáo UBND huyện xem xét, cấp bổ sung kinh phí thực hiện. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc phối hợp với Công an 

huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; 

hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.  

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức ký 

cam kết không giao xe mô tô, xe gắn máy và các xe tương tự xe môt tô , xe gắn 

máy cho con, em mình khi không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia 

giao thông (chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe...) thường xuyên nhắc nhở, 

giáo dục con, em mình chấp hành tốt quy định của pháp luật về an toàn giao thông. 
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3. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông 

Phối hợp với Công an huyện xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền 

về an toàn giao thông; trọng tâm Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; tác hại 

của việc sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông; 

các hành vi vi phạm và mức tiền phạt về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, 

quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường  bộ, chạy quá tốc độ, không 

có giấy phép lái xe… 

Tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố  có mật độ dân 

cư đông; các phiên chợ; trung tâm các xã trên địa bàn huyện. 

4. Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ 

Phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, thanh niên, hội viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về 

an toàn giao thông đặc biệt thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và 

thực hiện nghiêm khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia không lái xe”.  

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

Phối hợp với Công an huyện kiểm tra, khảo sát các tuyến đường, địa bàn 

có nguy cơ cao mất an toàn giao thông, điểm tiềm ẩn xảy ra TNGT; các vị trí lắp 

đặt biển báo hiệu giao thông không phù hợp hoặc còn thiếu để tham mưu cho 

UBND huyện có giải pháp xử lý. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, rà 

soát xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Trên cơ sở dự trù bổ sung kinh phí của Công an huyện thực hiện công tác 

bảo đảm TTATGT từ nay đến cuối năm; cân đối nguồn ngân sách, dự trù, báo 

cáo UBND huyện xem xét, quyết định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung kế hoạch này các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện; 

UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, nhân viên, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn gương mẫu chấp hành nghiêm quy 

định của Luật giao thông đường bộ; nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận thông tin 

can thiệp vào việc xử lý vi phạm về TTATGT. Người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu có cán bộ, nhân viên , 

người lao động uống rượu, bia vi phạm TTATGT. 

2. Giao Công an huyện là đầu mối, chủ động hoặc phối hợp với các cơ 

quan, phòng, ban, đoàn thể giúp UBND huyện, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng 

hợp kết quả thực hiện công tác bảo đảm TTATGT và báo cáo Công an tỉnh, Ban 

An toàn giao thông huyện, UBND huyện theo quy định. 
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Trên đây là kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn huyện Ngân Sơn từ nay đến cuối năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Phòng PC08-CAT; 

- TT huyện ủy;                     (thay b/c). 

- LĐ UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

Gửi bản giấy: 

- Công an huyện (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Lăng 
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