
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /UBND- NC  Đăk Hà, ngày       tháng      năm   

Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 

02/9/2022 và dịp khai giảng năm học 

mới 2022-2023 trên địa bàn huyện 

 

     Kính gửi:   

  - Các cơ quan, đơn vị huyện; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;        

 - Các đơn vị trường: THPT Trần Quốc Tuấn; 

THPT Nguyễn Du;  PTDTNT huyện Đăk Hà. 

    

Thực hiện Công văn số 2793/UBND-HTKT, ngày 25/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ 

Lễ Quốc khánh 02/9/2022 trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2727/UBND-

HTKT ngày 19/8/2022 về việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong các cơ quan, 

đơn vị và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.  
 

2. Công an huyện 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát giao 

thông tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ, các tuyến đường Tỉnh lộ, đường 

liên xã, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn nhân dịp Lễ Quốc Khánh 02/9 và dịp Lễ Khai giảng năm 

học mới 2022 - 2023; kịp thời điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa và cứu nạn 

kịp thời khi có tai nạn giao thông xảy ra. 

- Bố trí cán bộ lãnh đạo trực 24/24 để chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc Khánh 02/9 và dịp Lễ Khai giảng 

năm học 2022 - 2023; Công khai số điện thoại đường dây nóng về trật tự an 

toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng; Báo cáo tình hình trật tự 

an toàn giao thông, tai nạn giao thông về Ban An toàn giao thông tỉnh theo quy 

định (báo cáo hàng ngày vào lúc 11 giờ 30 phút (trong dịp nghỉ lễ) và báo cáo 

tổng hợp 04 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 trước 14 giờ ngày 04/9/2022). 
 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra các điều 

kiện phương tiện vận tải hành khách cũng như điều kiện người điều khiển phương 

tiện tại bến xe; kiên quyết đình chỉ các phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu 

hành; tiếp tục kiểm tra, rà soát tham mưu UBND huyện báo cáo đề xuất cơ quan 

chức năng có biện pháp khắc phục các “điểm đen”, đoạn đường có nguy cơ mất an 

toàn, dễ gây tai nạn giao thông trên địa bàn. 
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4. Phòng Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị trường (THPT Trần Quốc 

Tuấn; THPT Nguyễn Du;  PTDTNT huyện Đăk Hà) 

Chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục kiến thức về pháp luật giao thông cho 

học sinh ngay đầu năm học; nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật 

khi tham gia giao thông trên đường bộ; triển khai viết cam kết chấp hành quy định 

về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; tiếp tục triển khai mô 

hình “Cổng trường an toàn giao thông”. 
 

5. Trung tâm Y tế huyện 

Chủ động có kế hoạch ứng cứu kịp thời khi có tai nạn giao thông xảy ra trên 

địa bàn huyện trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2022 và dịp Lễ Khai giảng 

năm học mới 2022 - 2023. 
  

6. Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện 

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông về nguy cơ, nguyên nhân làm gia tăng tai nạn giao thông trong dịp nghỉ 

Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2022 và dịp Lễ Khai giảng năm học mới 2022 - 2023; 

các khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Ủy ban An toàn giao thông Quốc 

gia…. Thường xuyên truyền tải các thông điệp về an toàn giao thông đến với mọi 

tầng lớp nhân dân trên phạm vi toàn huyện. 
 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông 

trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và dịp Lễ khai giảng năm học mới 2022- 2023. 

- Chỉ đạo, triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm 

tra lại hệ thống cầu treo dân sinh, tiến hành phát quang các đoạn đường bị che 

khuất tầm nhìn….  

- Tăng cường công tác tuyên truyền cán bộ và Nhân dân địa phương tự giác 

chấp hành pháp luật giao thông; đặc biệt vận động, tuyên truyền đã uống rượu bia 

thì không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu, không chở quá số người quy định, 

quan sát an toàn khi chuyển hướng, khi đi qua đường bộ. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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