
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH Sa Thầy, ngày      tháng     năm 2021 

V/v đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông và phục vụ nhu cầu 

đi lại của Nhân dân trong dịp 

nghỉ Lễ 30 tháng 4 và ngày 01 

tháng 5 năm 2021 trên địa bàn 

huyện Sa Thầy 

 

 

          

Kính gửi:    

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

    

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

1287/UBND-HTKT ngày 23/4/2021 về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30 tháng 4 và ngày 01 

tháng 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 để nâng cao ý thức của người dân, nhằm ngăn chặn nguy cơ 

lây nhiễm dịch bệnh đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người 

dân; tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông như: không 

lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy; không lái xe vượt quá tốc độ 

quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi 

mô tô, xe máy, xe đạp điện; các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, 

tai nạn đắm đò. 

2. Công an huyện: 

- Tăng cường lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn giao 

thông trong tất cả các ngày trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30 tháng 4 và ngày 01 

tháng 5 năm 2021, nhất là các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông.  

- Tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự 

an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; chú ý các hành vi vi phạm 

nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, như vi phạm 

tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, vi phạm thời gian lái xe liên tục, chạy quá tốc độ 

quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh, vượt 

không đúng quy định, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; chở quá số 

người quy định; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không trang bị 

dụng cụ cứu sinh, chống đắm; không có Giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên 

môn. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối 

trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng 
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có hành vi chống người thi hành công vụ…; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn 

phòng dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân.  

- Chỉ đạo Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần lưu trên các tuyến giao 

thông trọng điểm, các khu vực phức tạp để kịp thời điều tiết giao thông, sẵn sàng 

giải tỏa và cứu nạn kịp thời khi có tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian 

nhanh nhất. 

3. Phòng Y tế là đầu mối phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và 

các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả nhiệm vụ phòng 

chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30 tháng 4 và 

ngày 01 tháng 5 năm 2021. 

4. Trung tâm Y tế huyện có phương án tổ chức cấp cứu kịp thời đối với các 

nạn nhân bị tai nạn giao thông; tập trung cán bộ y tế, trang thiết bị chuyên môn để 

cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong điều kiện tốt nhất; 

chỉ đạo các Trạm Y tế chủ động có kế hoạch ứng cứu kịp thời khi có tai nạn giao 

thông xảy ra trên địa bàn. 

5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông: Đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham 

gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia 

giao thông cho người dân; thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao 

thông, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ Lễ; kiên trì vận động 

Nhân dân thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện 

thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp 

điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; thực hiện nghiêm 5K (Khẩu 

trang, Khử khuẩn, Khoảng cách; Không tập trung, Khai báo y tế) để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19.  

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác 

tuần tra, kiểm soát các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ… đi qua địa bàn để kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn dịp nghỉ Lễ 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2021. 

- Tăng cường kiểm tra an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, 

phương tiện chở người hoạt động trên đường thủy nội địa. 

7. Công an huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng (Cơ quan Thường trực Ban An 

toàn giao thông huyện), Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Bố trí cán bộ lãnh đạo trực 24/24h để chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2021.  

- Cung cấp và công bố công khai số điện thoại đường dây nóng về vận tải 

và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng 

để tiếp nhận ý kiến phản ánh của các cơ quan, đơn vị và người dân về an toàn 

giao thông; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải 

quyết, khắc phục kịp thời các sự cố về giao thông trên địa bàn huyện. 
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- Hàng ngày (từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2021), 

Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo tình hình tai 

nạn giao thông trên địa bàn trong ngày (nếu có) gửi về Phòng Kinh tế Hạ tầng 

(Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông huyện) trước 14 giờ 00’ để tổng 

hợp, báo cáo Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. 

8. Phòng Kinh tế Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra hệ thống đường 

huyện, đường xã và cầu treo dân sinh trên địa bàn để kịp thời khắc phục, sửa 

chữa đảm bảo an toàn lưu thông. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình tai nạn giao thông trên địa 

bàn huyện trong ngày, có văn bản báo cáo gửi về Văn phòng Ban An toàn giao 

thông tỉnh trước 15 giờ 00’ hàng ngày (thời gian thực hiện báo cáo bắt đầu từ 

ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2021), đồng thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện để biết, theo dõi. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-LTKTD 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thạnh 
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