
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH LIÊM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KT&HT 
V/v Tăng cường các biện pháp  

đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ 

lễ Quốc Khánh 2/9/2020 

Thanh Liêm, ngày      tháng 9 năm 2020 

       Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 

 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND và Lãnh đạo UBND 

huyện về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự vận tải trong dịp nghỉ lễ 

Quốc Khánh 2/9/2020, UBND huyện Thanh Liêm yêu cầu UBND các xã, thị trấn 

thực hiện một số nội dung sau: 

- Đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT, 

để người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm TTATGT; phổ 

biến các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt là đối với người tham 

giao thông bằng mô tô, xe máy, đồng thời tuyên truyền, khuyến khích người dân sử 

dụng phương tiện hành khách công cộng.  

- Phát huy vai trò của tổ tự quản TTATGT tại cơ sở, phát động phong trào 

đường thông, lề thoáng, đường thôn, ngõ xóm sạch sẽ, khang trang, rộng rãi đảm 

bảo TTATGT. 

- Tập trung giải toả vi phạm trong phạm vi đã đền bù GPMB; trong phạm vi 

lòng đường, vỉa hè nhất là các chợ cóc và VLXD trên mặt đường.  

- Tổ chức thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng nhằm duy trì đảm bảo 

TTATGT trong dịp nghỉ lễ. 

 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của 

Pháp Luật đối với các bến đò ngang sông trên địa bàn. Kiên quyết đình chỉ họat 

động và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biên bản đình chỉ hoạt động của các cơ 

quan chức năng đối với các bến đò không đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Chỉ 

khi nào hoàn thiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo ATGT theo quy định của pháp 

Luật mới tiếp tục cho hoạt động  



  - Khi có mưa to, gió lớn, lũ thì yêu cầu tạm dừng hoạt động của các bến đò 

để đảm bảo an tòan tính mạng và tài sản cho người qua sông.  

Trên đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước trên địa 

bàn, do vậy UBND các xã cần tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nếu để xảy ra tai nạn 

do thiếu trách nhiệm thì đồng chí Chủ Tịch UBND xã hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước UBND huyện. UBND huyện giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an 

huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công văn này./. 

 Nơi nhận:            
- Như kính gửi (để th/hiện);           
- TTHU, TT HĐND huyện  
- Lãnh đạo UBND huyện    

- Phòng KT&HT huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT.     
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Hoàng Mạnh Dũng 

 

    

 

 

(để b/c); 

(để th/hiện); 
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