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KẾ HOẠCH
Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa 

bàn xã  giai đoạn 2022-2025

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt đề án “Tăng cường bảo đảm trật tự, an 
toàn  giao  thông  trên  địa  bàn  tỉnh  Hải  Dương  giai  đoạn  2022-2025”; 

Căn cứ  Kế hoạch số 129/KH-BATGT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ban 
an toàn giao thông huyện Tứ Kỳ Uỷ ban  nhân  dân  xã Cộng Lạc  xây  dựng  kế 
hoạch triển khai thực hiện đề án, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 
26 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt đề án Tăng 
cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 
2022-2025 và Kế hoạch số 129/KH-BATGT của Ban an toàn giao thông huyện Tứ 
Kỳ ngày 10/6/2022 về Kế hoạch triển khai tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông trên địa bàn huyện Tứ Kỳ  giai đoạn 2022-2025.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, 
ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện nội dung   của đề án.

2. Yêu cầu
Quá trình tổ chức thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 

đơn vị liên quan, lồng ghép với các Chương trình, Đề án khác nhằm phát huy tối 
đa các nguồn lực; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ, tránh 
hình thức.

Ban ATGT xã, UBND xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ và người dân trên địa bàn xã.
II. MỤC TIÊU 

Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã nắm được các Chỉ thị, 
Kết luận của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về công tác bảo đảm TTATGT; 
được thông tin thường xuyên về tình hình TTATGT;

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1.Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về trật tự ATGT
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh xã nội 

dung tuyên truyền tập trung vào các chủ đề như: Phòng tránh thương tích cho 
người đi xe máy, bảo vệ hành lang giao thông, không lấn chiếm hành lang an toàn 
giao thông, lòng đường buôn bán; phòng tránh tác hại của rượu, bia và các chế tài 
xử phạt.

- Hàng tháng, đưa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hành lang 
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giao thông vào nội dung cuộc họp.

- Phát huy vai trò của các hội đoàn thể và trưởng các thôn trong công tác 
tuyên truyền về an toàn giao thông.

- Hàng tuần, đưa công tác tuyên truyền về an toàn giao thông vào buổi sinh
hoạt chào cờ ngày thứ 2 tại các trường học.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và 
tuần tra, xử lý vi phạm. Tiếp tục thực hiện mô hình “Văn hóa giao thông với bình 
yên sông nước”.

2. Tăng cường quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
- Hàng năm rà soát, xử lý các điểm đen trên hệ thống đường bộ, điểm tiềm ẩn 

nguy cơ xảy ra TNGT trên các tuyến đường đi qua địa bàn xã. Đề nghị cấp trên 
tiếp tục thực hiện xây dựng gồ giảm tốc tại các đường nhánh giao cắt với đường 
chính; bổ sung, lắp đặt chiếu sáng tại các nút giao đã xây dựng gồ giảm tốc; lắp đặt 
tại các đường nhánh giao cắt với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã;

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng, 
hành lang an toàn giao thông tại những khu vực có tình hình vi phạm chiếm dụng 
lòng, lề đường và hành lang an toàn đường bộ phức tạp để phục vụ công tác quản 
lý.

- Xử lý có hiệu quả tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn 
đường bộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban An toàn giao thông xã
- Rà soát, thống kê các vị trí không bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, khuất tầm 

nhìn, các biển báo cần bổ sung, tổ chức giải tỏa ngay những vị trí cây cối che 
khuất, người dân lấn chiếm trái phép. 

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi cố tình lấn chiếm lòng,
lề đường làm nơi buôn bán, đổ vật liệu, đặt biển quảng cáo.

- Phối hợp với Ban ATGT huyện giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang 
an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh, huyện đi qua địa bàn xâ.

2. Công an xã
- Tăng cường cán bộ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học, …tổ 

chức các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật giao thông, công tác đảm 
bảo ATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông…

- Chủ trì, chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý vi 
phạm hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các vị trí bất cập trong kết cấu hạ 
tầng đường bộ.

3. Công chức Tư pháp
Tham mưu cho UBND xã và Ban an toàn giao thông xã về trình tự pháp lý 

khi thực hiện tiến hành giải tỏa, cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo quy 
định của pháp luật.

4. Công chức Tài chính - Kế hoạch
Bố trí nguồn kinh phí để thực kế hoạch đề ra.
5. Hiệu trưởng các nhà trường trên địa địa bà xã
- Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xây 

dựng và duy trì mô hình cổng trường an toàn giao thông bảo đảm đúng tiêu chí: 
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Không có tình trạng chiếm dụng cổng trường, lòng đường,vỉa hè làm nơi bán hàng; 
bố trí lực lượng hướng dẫn, nhắc nhở học sinh, phụ huynh tại cổng trường trước 
giờ vào học và khi tan học; không để tình trạng phụ huynh chiếm dụng lòng đường, 
lề đường làm nơi đỗ xe.

- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức về an toàn giao thông vào trong 
trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham gia 
giao thông. Đồng thời chỉ đạo các trường học yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối 
hợp với cha mẹ học sinh yêu cầu học sinh các cấp tự giác chấp hành quy tắc giao 
thông, đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông bằng 
xe cơ giới hai bánh; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đội mũ bảo 
hiểm, chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

6.Đài Phát thanh xã
Thường xuyên tuyên truyền các quy định, kế hoạch về an toàn hành lang giao 

thông đường bộ,….
7. Đề nghị Đảng ủy:
Tiếp tục chỉ đạo đưa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào sinh hoạt 

tại các Chi bộ Đảng và đánh giá kiểm điểm tổ chức, cơ sở Đảng và đảng viên, 
người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 18-
CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn, triển khai thi 
hành của Trung ương và của Tỉnh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông 
dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên

Làm tốt công tác phối hợp trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; 
tuyên truyền hội viên, đoàn viên vận động gia đình, người thân và nhân dân tự giác 
chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông. Đẩy mạnh phong trào 
toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phát huy vai trò trong việc 
tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn nông thôn trong chấp 
hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

9. Trưởng các thôn
Tổ chức tuyên truyền theo kế hoạch của UBND xã, vận động nhân dân hưởng 

ứng và gương mẫu chấp hành trật tự ATGT.
Trên đây là Kế hoạch “Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên 

địa bàn xã giai đoạn 2022-2025” đề nghị Ban an toàn giao thông xã và các đơn vị 
nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban ATGT xã;
- Thường trực Đảng ủy; (Để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Xuân Biên
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