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01/5/2022 trên địa bàn thành phố
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TP. Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:
- Công an thành phố;
- Các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị; Văn hóa - Thông tin;
Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Đội Quản lý trật tự đô thị
thành phố;
- Các thành viên Ban ATGT thành phố;
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Công văn số 1711/VP-KT ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm
bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022; Công văn số
60/BATGT-VP ngày 22/4/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn về
việc tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và
01/5/2022. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố:
Tiếp tục tăng cường tham mưu phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự
an toàn giao thông, các thông tin hỗ trợ đi lại trong dịp nghỉ Lễ trên các phương
tiện thông tin đại chúng, lưu động; chú trọng tuyên truyền vận động đội mũ bảo
hiểm đúng quy định, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, thắt dây an
toàn khi ngồi trên xe ô tô, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
Covid-19 khi tham gia giao thông..., để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp
hành tuân thủ pháp luật và các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông.
2. Công an thành phố:
Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lưu động, xử lý vi phạm
trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc
giao thông trên địa bàn như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; chạy quá tốc độ
quy định, vi phạm tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường;
chở quá số người quy định; dừng, đỗ không đúng nơi quy định; không đội mũ
bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy…; bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra,
ứng trực tại các tuyến giao thông trọng điểm (các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ
đoạn qua địa bàn thành phố...), các khu vực giao thông phức tạp thường xảy ra
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tai nạn giao thông; khung giờ cao điểm để phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Chủ động tham mưu báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo
đảm trật tự an toàn giao thông từng ngày trong 4 ngày nghỉ Lễ (từ 30/4 đến hết
ngày 03/5/2022; số vụ tai nạn giao thông trong đợt nghỉ Lễ, số vi phạm và kết
quả xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông) về UBND thành phố trước 10h
ngày hàng để báo cáo UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh. Đối với các vụ tai nạn giao
thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đề nghị báo cáo ngay thông tin ban đầu
cho lãnh đạo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.
Báo cáo tổng hợp 4 ngày nghỉ Lễ (từ 30/4 đến hết ngày 03/5/2022) về
UBND thành phố trước 10h00 ngày 03/5/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh,
Ban ATGT tỉnh.
3. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
Thường xuyên theo dõi kịp thời tham mưu giải quyết, xử lý các tình
huống phát sinh liên quan đến việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong
dịp nghỉ Lễ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Kiểm tra, rà soát các nút giao thông, các điểm giao cắt giữa đường bộ,
đường sắt, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
giao thông và có biện pháp cảnh báo hoặc khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố;
tổ chức duy tu, sửa chữa thường xuyên để nhân dân đi lại an toàn.
4. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố:
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 24/01/2022 của
UBND thành phố về đảm bảo TTĐT năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng
Sơn; Kế hoạch 40/KH-BATGT ngày 28/01/2022 của UBND thành phố Năm an
toàn giao thông 2022; chỉ đạo cán bộ Đội phối hợp với UBND các phường, xã
tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường
trái quy định (chưa được phép của cơ quan chức năng) để tổ chức các hoạt động
cộng đồng (liên hoan, hiếu, hỉ…) không phục vụ mục đích giao thông.
5. UBND các phường, xã:
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm
bảo trật tự an toàn giao thông, các chỉ đạo và giải pháp về tham gia giao thông
an toàn; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 khi
tham gia giao thông..., để người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác
chấp hành tuân thủ pháp luật và các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông.
Tiếp tục chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện Kế hoạch số 31/KHUBND ngày 24/01/2022 của UBND thành phố về đảm bảo TTĐT năm 2022
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; xử lý, giải tỏa và duy trì không để các hộ kinh
doanh, bán hàng dưới lòng đường, vỉa hè làm mất trật tự ATGT, mất vệ sinh
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môi trường và mỹ quan đô thị; tổ chức tháo dỡ các lều, quán, mái che mái vẩy,
biển quảng cáo, pa nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu treo không đúng quy định...
6. Các thành viên Ban ATGT thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của
đơn vị tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giao
dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt tới cán bộ, đoàn viên, hội viên
và các tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông; Kế
hoạch 40/KH-BATGT ngày 28/01/2022 của UBND thành phố Năm an toàn giao
thông 2022; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 khi
tham gia giao thông, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố liên quan
đến công tác đẩm bảo trật tự ATGT.
(Công điện số 360/CĐ-TTg; Công văn số 1711/VP-KT và Công văn số
60/BATGT-VP được gửi kèm Công văn này trên mạng IOffice).
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban ATGT tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND thành phố;
- C, PCVP, CV;
- Lưu VT.
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