
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THẠCH THÀNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KTHT 

V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và kỳ thi tuyển 

sinh năm 2021. 

 
     Thạch Thành, ngày        tháng 4  năm 2021 

 

     

        Kính gửi:    

- Công an huyện Thạch Thành; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Văn hóa thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Công ty CPGTCC Thạch Thành. 

 

 Thực hiện Công văn số 57/BATGT-VP ngày 16/4/2021 của Ban An toàn giao thông 

tỉnh Thanh Hóa về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và kỳ thi 

tuyển sinh năm 2021. Để đảm bảo giao thông, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến Quốc 

lộ, đường tỉnh, đường địa phương nhằm phục vụ cho người và các phương tiện lưu thông 

trong dịp lễ 30/4, 01/5 và kỳ thi tuyển sinh năm 2021. Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Công an huyện Thạch Thành 

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bố trí các 

lực lượng trên các tuyến đường giao thông huyết mạch, các khu tập trung đông người, trường 

học có nguy cơ ùn tắc để kịp thời xử lý, hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các tuyến trọng 

điểm trên địa bàn. 

- Tập trung kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao 

thông như: chạy quá tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, đua xe trái phép, chở 

hành khách, hàng hoá quá tải trọng quy định. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp ô tô 

chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn lưu thông trên tuyến đường qua địa bàn theo quy 

định để đảm bảo giao thông và kết cấu mặt đường. 

- Tăng  cường kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật các phương tiện, cương quyết xử 

lý nghiêm và đình chỉ hoạt động các phương tiện quá niên hạn, quá thời gian kiểm định; người 

điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe theo quy định. 

- Xây dựng và triển khai phương án tổ chức điều tiết giao thông hợp lý, đảm bảo ứng 

trực trên các tuyến giao thông trọng điểm như QL45,QL217B… các khu vực có nguy cơ xảy 

ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. 



2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở 

học sinh nghiêm túc chấp hành pháp luật ATGT; nghiêm cấm việc học sinh chưa có giấy 

phép lái xe điều khiển phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật. Có biện pháp phối 

hợp bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường học và các địa điểm tổ chức thi tuyển sinh 

năm 2021. 

3. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chấp hành pháp luật về ATGT, các nguyên nhân gây 

tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông; chỉ đạo các đơn vị chú 

trọng tuyên truyền pháp luật ATGT trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn. 

4. Công ty Cổ phần giao thông công chính Thạch Thành 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường được giao quản lý, bổ sung và 

điều chỉnh hợp lý hệ thống báo hiệu đường bộ, từng bước thực hiện thay thế biển báo hiệu 

đường bộ không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ, xử lý kịp 

thời các điểm đen mất an toàn giao thông.  

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác bảo trì, bảo dưỡng 

thường xuyên, bố trí đầy đủ biển cảnh báo, cờ, đèn cảnh giới đảm bảo khoảng cách theo quy 

định đối với các tuyến đường tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý và các tuyến đường huyện trên 

địa bàn; kiểm tra phát hiện và có biện pháp xử lý sớm các hư hỏng của cầu, vá ổ gà, phát 

quang đảm bảo tầm nhìn và giải quyết kịp thời các trường hợp gây ách tắc giao thông nhằm 

đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm; có kế hoạch dự phòng nhân lực, thiết 

bị, vật tư để xử lý những bất khả kháng xảy ra trên các tuyến quốc lộ; có phương án, biện pháp 

tổ chức điều tiết giao thông để giải quyết kịp thời khi xảy ra ùn tắc, ngăn chặn không để xảy ra 

ùn tắc giao thông kéo dài; kịp thời báo cáo Sở Giao thông Vận tải khi xảy ra ùn tắc và tai nạn 

giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm ATGT đối với hoạt động của các phương tiện 

vận tải trên địa bàn do đơn vị quản lý; tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông 

tại các tuyến trọng điểm. 

- Chỉ đạo kiểm tra rà soát, bổ sung hệ thống cảnh báo ATGT trên các tuyến đường do 

địa bàn các xã, thị trấn quản lý; kiểm tra và có biện pháp đảm bảo ATGT tại các vị trí kết nối 

với quốc lộ, đường tỉnh; phối hợp kiểm tra tra đảm bảo an toàn các cầu treo, cầu dân sinh. 

- Công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời những 

phản ánh của nhân dân về tình hình trật tự an toàn giao thông. 

- Báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) khi trên địa bàn 

xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng để phối hợp giải quyết. 



 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình trật tự ATGT, tai nạn giao thông dịp 

nghỉ lễ về UBND huyện Thạch Thành (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước 10h00 ngày 

01/5/2021 qua hộp thư điện tử phòngkththuyenthachthanh@gmail.com. 

6.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Tham mưu tổng hợp, báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh và các ngành chức năng 

liên quan khi trên địa bàn huyện xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hoặc sự cố 

bất thường lên quan đến công trình giao thông gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng hoặc thiệt 

hại lớn về người và tài sản. 

Yêu cầu Trưởng các phòng ban UBND huyện, UBND các xã, thị trấn; Công an huyện 

Thạch Thành và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:               KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;             PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                   

- Lưu: VP, KTHT. 

 

 

                 

                                                                              Nguyễn Văn Mạnh 
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