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

V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử 

lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn huyện 

 

   

      Kính gửi: 

     - Các cơ quan, đơn vị huyện; 

     - Công an huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn; 

     - Các đơn vị trường: THPT Trần Quốc Tuấn; 

     THPT Nguyễn Du; PTDTNT huyện Đăk Hà. 

 

Ngày 13/6/2022, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 299/KH-BCA-PC08 về 

cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an 

huyện và các lực lượng có liên quan đã huy động tối đa mọi lực lượng, phương tiện, 

trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các 

tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp. Qua hơn 02 tháng triển khai thực hiện đã 

đạt được những kết quả nhất định: tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đã 

có nhiều chuyển biến tích cực; không xảy ra tai nạn giao thông; trên tuyến không còn 

các trường hợp vi phạm về tải trọng, “cơi nới” thành thùng xe; ý thức chấp hành 

pháp luật về giao thông của mọi tầng lớp Nhân dân được nâng cao, đặc biệt là đội 

ngũ lái xe ô tô. Bên cạnh một số kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: kết quả 

xử lý chuyên đề nồng độ cồn chưa cao, chưa tuần tra khép kín địa bàn…. Để tạo 

chuyển biến tích cực công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới; nâng cao hiệu 

quả công tác xử lý vi phạm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, đồng thời 

siết chặt, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATGT. Tiếp tục thực 

hiện Điện số 76/HT, ngày 13/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an; “Tháng cao điểm 

đảm bảo TTATGT - tháng 9/2022”. 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 

- Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường 

bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định về cấm điều 

khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia đồng thời vận động 

người thân, gia đình chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ; có biện pháp xử 

lý nghiêm đối với cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu, tập thể liên quan nếu để 

cán bộ, công nhân, viên chức thuộc trách nhiệm quản lý vi phạm.  

- Nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương can 

thiệp, tác động vào quá trình xử lý hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ 

của lực lượng chức năng; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện nếu để cán 

bộ, công nhân viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm. 
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2. Công an huyện 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo thực hiện 

đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT của các cấp. Tập trung 

tuần tra, khép kín, tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm soát, xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý 

nghiêm các hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết 

xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. 

- Tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp, phối hợp 

với các ban, ngành, đoàn thể bảo đảm TTATGT, triển khai thực hiện “Tháng 

cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9” theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ; làm tốt công tác điều tra cơ bản tại các trường học, 

việc chấp hành của học sinh, đặc biệt là việc giao xe của phụ huynh học sinh khi 

chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho 

mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng đối tượng là học sinh tại các cơ sở trường học. 

- Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, đối với người vi phạm là công 

chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên thì ngoài việc xử lý theo quy 

định, cần thông báo đày đủ lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của 

người vi phạm để xử lý trách nhiệm theo quy định. 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

- Tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện an toàn các công trình kết 

cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời hư hỏng, rà soát, bổ sung, khắc phục 

các bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Chỉ đạo các công trình xây dựng có 

phương án đảm bảo TTATGT, khắc phục khi có sự cố xảy ra. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các 

hành vi vi phạm về lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ; 

kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thể lệ vận tải như lệnh xuất bến, 

đậu, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định… 

4. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện; Các đơn vị trường: THPT Trần 

Quốc Tuấn; THPT Nguyễn Du; PTDTNT huyện Đăk Hà 

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an 

toàn giao thông cho học sinh khi tham gia giao thông. 

- Tổ chức triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh 

đến trường - Tháng 9”: chỉ đạo đẩy mạnh giáo dục kỹ năng tham gia giao thông 

an toàn cho học sinh, tăng cường hướng dẫn cho học sinh chấp hành các quy tắc 

giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để đảm bảo an toàn giao 

thông; tiếp tục duy trì mô hình “Cổng trường an toàn”. 

5. Trung tâm Y tế huyện 

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện việc kiểm tra chất ma tuý và nồng độ cồn đối 

với người điều khiển phương tiện vào cấp cứu do tai nạn giao thông, hàng tháng 

báo cáo số lượng và danh sách nạn nhân vào cấp cứu do tai nạn giao thông và tình 

hình vi phạm quy định nồng độ cồn, ma tuý của nạn nhân về Sở Y tế để tổng 

hợp, báo cáo Ban ATGT tỉnh; phối hợp với lực lượng Công an để kiểm tra chất 

ma tuý đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 
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6. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du 

lịch và Truyền thông huyện 

Tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài, phóng sự chuyên đề, tập 

trung tuyên truyền đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an 

toàn giao thông. Trong đó tập trung tuyên truyền vi phạm về nồng độ cồn, điều 

khiển phương tiện quá tốc độ quy định; chở hàng quá khổ, quá tải; công tác tuần 

tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông để nâng cao 

nhận thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện nguyên 

tắc “đã uống rượu, bia - không lái xe”, không chở hàng quá khổ, quá tải. Đẩy 

mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, hạ tầng số và vào các khung giờ vàng trên 

sóng phát thanh huyện. 

7. Đề nghị UBMTTQVN và các Đoàn thể huyện 

 Phát huy vai trò các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia đảm bảo TTATGT, hưởng 

ứng tích cực, có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công 

tác đảm bảo TTATGT; tiếp tục đưa tiêu chí thực hiện an toàn giao thông để đánh 

giá khu dân cư, tổ dân phố, gia đình văn hóa, kiểu mẫu, hình thành hành vi ứng xử 

văn hóa khi tham gia giao thông.  

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Chỉ đạo Công an cơ sở phối hợp với các ban, ngành liên quan phát động 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công tác bảo TTATGT bằng 

các hình thức thiết thực, nội dung đổi mới, sáng tạo. Tuyên truyền, vận động các 

tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt quy định của pháp luật về bảo đảm 

TTATGT, không vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, 

chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe... . Chủ động nắm danh sách, kịp 

thời phát hiện các phương tiện vi phạm về cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải, 

quá khổ để thông báo đến lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Công an huyện chủ trìphối hợp 

với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy 

ban nhân dân huyện biết, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                      
- Như trên (t/h); 

- Công an tỉnh (báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các Đoàn thể huyện (p/h); 

- Ban ATGT huyện; 

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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