
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY  

Số:           /KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Sa Thầy, ngày         tháng        năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn  

giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và  

Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn huyện Sa Thầy 

 
Thực hiện Kế hoạch số 3289/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy ban hành Kế hoạch tổ 

chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn huyện Sa Thầy với các nội dung 

sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu: 

- Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui đón Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020; đảm bảo giao thông suốt, đáp ứng 

nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa được thuận tiện.   

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực 

hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông của người dân trong dịp Tết. 

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông trong những tháng đầu năm 2020, tạo tiền đề thực hiện có hiện có hiệu quả 

kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn huyện theo chủ đề “Đã uống 

rượu, bia không lái xe”. 

  - Giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020. 

 - Thời gian thực hiện: Từ nay đến ngày 29 tháng 02 năm 2020. 

 II. Các hoạt động chủ yếu: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người 

tham gia giao thông nhất là trách nhiệm tuân thủ quy tắc giao thông của đội ngũ lái 

xe vận tải hành khách, hàng hóa.   

- Tăng cường năng lực phương tiện vận tải, đảm bảo an toàn kỹ thuật để 

phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 

Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020 được thuận lợi, không để người dân không 

được về quê ăn Tết do không có xe; đặc biệt đối với các khu vực vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
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- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm đối với các phương tiện tham gia giao thông có hành vi vi phạm về trật tự, 

an toàn giao thông; đặc biệt là các lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao 

thông cao như: Phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải và xe vận tải hành khách 

chở quá số người quy định, xe chạy quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn, 

đi không đúng làn đường, phần đường quy định…  

- Kiểm tra an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, rà soát cọc tiêu, biển báo để 

sửa chữa, bổ sung kịp thời, nhất là các đoạn đường đèo dốc, quanh co nguy hiểm 

trên Quốc lộ 14C, Tỉnh lộ 674, 675, 679 và các đoạn đường thường xảy ra tai nạn 

giao thông.  

- Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với 

các công trình đang thi công, yêu cầu đơn vị thi công phải hoàn trả mặt đường để 

đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trong dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020, tránh ùn tắc giao thông, mất an 

toàn giao thông do thi công công trình. 

- Tăng cường công tác quản lý an toàn đường thủy nội địa tại các bến đò 

ngang, các điểm du lịch, lễ hội; cương quyết đình chỉ các bến đò hoạt động trái 

phép, phương tiện thủy không đảm bảo an toàn, không trang bị dụng cụ cứu sinh 

(áo phao, dụng cụ nổi). 

- Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, 

chạy quá tốc độ, rú ga trong khu vực đô thị và có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế 

tai nạn giao thông tại các đường liên thôn, liên xã và khu vực nông thôn. 

III. Tổ chức thực hiện: 

 1. Công an huyện: 

- Tăng cường lực lượng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật 

tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội 

Xuân năm 2020; chú trọng việc kiểm tra, xử lý các vi phạm của chủ xe, lái xe kinh 

doanh vận tải vi phạm về tải trọng, an toàn kỹ thuật phương tiện, thời gian lái xe và 

đón trả khách sai quy định; nhất là người điều khiển phương tiện vi phạm quy định 

về nồng độ cồn, tốc độ, đi không đúng làn đường, tránh vượt sai quy định, sử dụng 

điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn trên xe ô tô…  

- Phối hợp với Thanh tra giao thông thường xuyên tuần tra lưu động trên các 

tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực phức tạp để kịp thời hướng dẫn, điều tiết 

giao thông và sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi có tai nạn giao thông xảy ra 

trong thời gian nhanh nhất; kiểm tra phương tiện vận tải trước khi xuất bến, cương 

quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, 

vi phạm thể lệ vận tải và điều kiện của người điều khiển phương tiện. 

2. Phòng Kinh tế Hạ tầng: 

- Làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện huy 

động tối đa năng lực phương tiện vận tải hành khách đảm bảo an toàn kỹ thuật để 
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phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân; yêu cầu đội ngũ lái xe phải tuân thủ các quy 

định về an toàn giao thông khi đi trên đường đèo dốc nguy hiểm để phòng, tránh 

tai nạn giao thông và kiểm tra việc niêm yết giá vé của các doanh nghiệp, xử lý 

nghiêm đối với các doanh nghiệp bán vé cao hơn giá vé niêm yết theo đúng quy 

định.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông; 

lấn chiếm vĩa hè, lòng, lề đường để đảm bảo mỹ quan đô thị...  

- Phối hợp Thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra các bến thủy nội địa, 

phương tiện thủy chở khách (kể cả đò ngang), cương quyết đình chỉ hoạt động đối 

với các bến thủy nội địa và phương tiện thủy không đảm bảo an toàn theo quy 

định.  

- Phối hợp các đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra, có giải pháp xử lý kịp thời 

các điểm đen, đoạn đường có nguy cơ mất an toàn dễ gây ra tai nạn giao thông, 

nhất là các đoạn đường đèo dốc, quanh co nguy hiểm; rà soát, đề xuất bổ sung, sửa 

chữa hệ thống biển báo, cọc tiêu, vạch kẻ đường, tường hộ lan, phát quang tầm 

nhìn… để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp các Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông 

đối với các công trình đang thi công trên địa bàn huyện, yêu cầu đơn vị thi công phải 

hoàn trả mặt đường trước ngày 20 tháng 01 năm 2020 nhằm đảm bảo an toàn cho 

người và phương tiện đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 

2020, không để mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông do thi công. 

3. Phòng Y tế: Xây dựng 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, thuốc, 

máu… để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong điều kiện 

tốt nhất; chỉ đạo các Tram y tế cấp xã chủ động và có kế hoạch ứng cứu kịp thời 

khi có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.   

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, 

đơn vị mình xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đợt hoạt động cao 

điểm, cụ thể: 

- Phòng Văn hóa – Thông tin: Tăng cường thông tin tuyên truyền về các 

hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 trên địa bàn huyện. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Tăng cường công tác giáo dục, nâng 

cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh; sắp xếp lịch nghỉ Tết và tập trung sau 

Tết của học sinh cho phù hợp với thực tế; phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để 

tổ chức bán vé xe tại trường cho học sinh. 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các lực lượng khác trong công 

tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông, Cổng Thông tin 

điện tử huyện: Tăng thời lượng phát sóng, bài đăng tin, nội dung chuyên mục để 
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tuyên truyền các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020. Tập trung tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các biện pháp phòng, tránh 

tai nạn giao thông như: Đã uống rượu, bia không lái xe; đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô 

tô, xe gắn máy; không chạy quá tốc độ quy định, không sử dụng điện thoại khi lái xe, 

thắt dây an toàn trên xe ô tô…  

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể 

trên địa bàn huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, 

an toàn giao thông; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên các cấp cơ sở gương mẫu 

thực hiện các biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông; tham gia phối hợp với các 

lực lượng chức năng địa phương trong hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông; tham gia hỗ trợ, sơ cấp cứu khi có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. 

- Đề nghị Huyện đoàn Sa Thầy: Mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, thanh niên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông.   

5. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch chi tiết ,cụ thể để chỉ 

đạo, triển khai thực hiện các hoạt động đợt cao điểm về đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 

2020 trên địa bàn quản lý, trong đó cần chú ý kiểm soát chặt chẽ việc đốt pháo.  

6. Phòng Kinh tế Hạ tầng (Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông 

huyện), Công an huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Bố trí cán bộ lãnh đạo 

thường trực 24/24h để chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trong đợt cao điểm từ nay đến hết ngày 29 tháng 02 năm 2020. 

7. Chế độ báo cáo trong đợt cao điểm như sau: 

a. Tất cả các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện (làm bị thương nặng 

từ 02 người trở lên hoặc chết tại chỗ 01 người trở lên) lãnh đạo Công an huyện và 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải báo cáo ngay thông tin ban đầu bằng điện 

thoại cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban An toàn giao thông huyện. Phòng 

Kinh tế Hạ tầng (Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông huyện) chịu trách 

nhiệm tổng hợp tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện, báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện trước 15h00’ cùng ngày.   

b. Trong đợt cao điểm từ ngày 17 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 03 tháng 

02 năm 2020 (tức là ngày 22 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến ngày 10 tháng Giêng 

năm Canh Tý): Hàng ngày lãnh đạo Công an huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn tổng hợp báo cáo tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong ngày 

về Phòng Kinh tế Hạ tầng (Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông huyện) 

bằng điện thoại, Fax hoặc Email trước 14h00’ để tổng hợp báo cáo Ban An toàn 

giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

c. Quy định về báo cáo tình hình đợt hoạt động cao điểm: Công an huyện 

tổng hợp báo cáo số liệu về tai nạn giao thông, trật tự an toàn giao thông và ùn tắc 
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giao thông trên địa bàn tỉnh trong 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý (từ ngày 

23 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 29 tháng 01 năm 2020) số liệu có so sánh với 

cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi về Phòng Kinh tế Hạ tâng (Cơ quan thường trực 

Ban An toàn giao thông huyện) trước 13h00’ ngày 29 tháng 01 năm 2020 để tổng 

hợp báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.  

* Đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy 

định trên để Ủy ban nhân dân huyện và Ban An toàn giao thông huyện biết, chỉ đạo 

kịp thời theo các địa chỉ sau: 

 - Đồng chí Nuyễn Ngọc Sâm, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban An toàn 

giao thông huyện: Số điện thoại 0988.175.555, địa chỉ Email: 

ngocsam02@gmail.com. 

- Đồng chí Nguyễn Hữu Thạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện, số điện thoại 

0905.171.047, địa chỉ Email: Huuthanh047@gmail.com 

- Đồng chí Đào Duy Hiến – Trưởng phòng Kinh tế Hạ Tầng, Phó Ban An toàn 

giao thông huyện: số điện thoại 0984.082.279, địa chỉ Email: 

kinhtehatangst@gmail.com. 

- Đồng chí Phan Tiến Dũng – Trưởng Công an huyện, số điện thoại 

0983.262.679. 

- Đồng chí Hoàng Văn Hào–Chuyên viên phòng Kinh tế Hạ Tầng (Cơ quan 

thường trực Ban An toàn giao thông huyện): số điện thoại 0989.805.777, địa chỉ 

Email: Haotaq@gmail.com 

 Trên đây là kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức đợt cao điểm 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và 

Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn huyện, đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                              
 - Ban An toàn giao thông tỉnh (B/c);  

- Thường trực Huyện ủy (B/c); 

 - Thường trực HĐND huyện (B/c); 

 - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;                                                                 
 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện;  
 - Các cơ quan, đơn vị, Đoàn thể thuộc huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn;  

 - Trung tâm VH-TT-DL&TT; 

 - Trang TTĐT huyện; 

 - Lưu: VT-LT(50b)KTĐ.                                                                      

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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