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S: 252/UBND-NC 
V/v tang crông cong tác bào dam 

nhtrâttrvàtrttirantoãn 
giao thông trong dip nghi Lê 02/9 

Ha Nam, ngày .25 tháng 8 nám 2020 

 

KInh gui: 

   

- Thu tru&ng các s&, ban, ngành, doàn the thuc tinh; 
- Các ca quail, doanh nghiçp, triRing h9c cüa Trung uang 

dóng tren dja bàn tinh; 
- Chñ tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô. 

Thai gian qua cong tác bâo dam an ninh, trt tr trên dja bàn tinh ca bàn 
duGc girt vüng on djnh, tr.t tir an toàn giao thông có chuyên biên tIch crc, tai nin 
giao thông giãm Ca 3 tiêu chI, không d xày ra üntc giao thông nghiem tr9ng. Tuy 
nhiên, theo quy 1ut càng gân den nhung ngày lê, têt, tInh hjnh an ninh, trt t và 
trt tir an toàn giao thông dr báo có din bin phCrc tp han. Dê chü dng trong 
cong tác bâo dam an ninh, trt tir và trt ttr an toàn giao thông trong dip  nghi Lê 
Qu& khánh 02/9, U' ban nhân dan tinh yêu câu Thu tru&ng các sty, ban, ngành, 
doàn the thuc tinh, CáC Ca quail, doanh nghip, trung h9c cüa Trung uang dóng 
trên dja bàn tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành phô chi dao  thirc hin 
ngay mt so nhim vi cOng tác tr9ng tam sau: 

1. Tp trung lãnh do, chi do thirc hin có hiu qua các chi thj, ngh quyt, 
chuang trInh, kê hoch cüa Trung uang, cüa Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh ye 
cong tác báo darn an ninh, trt tr và trt tir an toàn giao thông, huy dng süc manh 
tong hgp cüa câ h thông chInh trj và toàn dan tham gia cOng tác bào dam an ninh, 
tr.t tir và trQLt tir an toàn giao thOng. Tang cung các bin pháp quán 1 Nhà nuc 
ye an ninh, trt ti.r, tiêp tVc  day mtnh thirc hin cong tác cái cách hành chInh dê to 
diêu kin thun 1çi nhât phic vit nhân dan, gän vâi chü dng thçrc hin có hiu qua 
cOng tác phông, chông dch bnh Covid-19. 

2. S Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, Báo 
Ha Nam phôi hçrp vói các ngành chuc nàng và Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, 
thành phô day mtnh cOng tác tuyên truyên, phô biên giáo diic các chü tru'ang, 
duè'ng lôi, chInh sach cüa Dáng, pháp 1u.t cüa Nhà nixc trên các phuang tin 
thông tin di chüng dê nâng cao nhn thuc cüa can bô, dãng viên và nhân dan ye 
am rnuu, 1un diu tuyên truyên xuyên tc chông Dâng, Nhà nithc cüa các the Iirc 
thu djch, phân dng; thông báo các phuong thuc, thu don hot dng cüa các 1oi 
ti phm dê nhân dan biêt chü dng phông ngüa; tuyên truyên ye cong tác bào dam 
trt tr an toàn giao thông dê nâng cao thü'c ti.r giác chap hành pháp 1ut cüa ngu'à'i 
dan khi tham gia giao thOng. Kjp thài dua tin, bâi tuyên truyên cô vu, dng viên 
các diên hInh tiên tiên, gu'ong ngu?ñ tt, vic t& cüa can b, dàng vien, nhân dan, 
hrc 1ung cong an trong dâu tranh, phông chong ti phrn, gop phn bâo dam an 
ninh, trt tu trên dja bàn tinh. 
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3. Cong an tinh xây dmg phuang an bào darn an ninh, trt tçr và trt tir an toàn 
giao thông trong djp nghi Lê Quôc khánh 02/9 và khai giâng nãm h9c mi 2020 - 
2021, bâo v tuyt dôi an toân các miic tiêu tr9ng diem, các sir kin van boa - chInh trj 
- xä hi quan tr9ng. Chñ dng näm chàc tInh hInh, báo dam tot an ninh chInh trj; 
phông ngüa, dâu tranh ngän chn có hiu qua am mu'u, hott dng cüa các the 1irc thu 
dich, phán dông, các dOi tuçrng chông doi chInh trj; phôi hçp vâi các ngành chüc näng 
tham muu cap uST dâng, chInh quyên các cap giài quyêt kjp thè'i, có hiu qua các tranh 
chap, khiêu kin trong ni b nhân dan ngay tr Co sO', khOng dê kéo dài dan den khiëu 
kiên vi.ro't cap, dông ngu'O'i, gay mat an ninh, trt tir & dja phuong. 

Tiêp tiic tp trung 1irc luqng t chtrcthirc hin quyt 1it, có hiêu qua dçxt cao 
diem tan cOng, trân ap tôi pham, không dê tOi pharn gia tang, hoat dông phuc tap, 
giâi quyêt tot các tii diem, diem phirc tp ye ti phm và t nn xâ hi, không dê gay 
bO'c x'Cic trong du 1un nhân dan. Nâng cao hiu içrc, hiu qua cong tác quàn 1 Nhà 
nu'O'c ye an ninh, trt tir trên các linh vrc; tiêp tc thrc hin Co hiu qua tOng kiêm 
tra, mO' dgt cao diem, vn dng toàn dan giao np và dâu tranh vOi ti phm, vi 
phm pháp 1ut ye vu khI, vt 1iu nO, cOng c ho trg. 

Tang cu&ng cOng tác tun tra kim soát, phát hiên, xir 1' nghiêm các vi 
phim ye trt t1r an toàn giao thông trên các tuyên, da bàn tr9ng diem, triên khai 
dông bcác phu'o'ng an, kê hoich bâo dam trt tir an toàn giao thOng, phân dâu 
kiêm chê, lam giàrn tai nin giao thông trén cà ba tiêu chI, không dê xây ra ün täc 
giao thông nghiêm tr9ng trong djp nghi L 02/9. 

Chü dng phi hcip vO'i ngành Giao thông 4n tài và chInh quyn da phuo'ng 
nrn tInh hInh tti các Trtrn thu phi BOT trên các dja bàn dê cO phucng an báo dam 
an ninh, trt tir, to chirc diêu tiêt giao thông, san sang giài tóa, xü 1 kjp thO'i các 
tInh huông phirc ttp xày ra. 

4. SO' Giao thông vn tãi tham muu Ban An toàn giao thông tinh chi do cac 
cp, các ngành tang cuO'ng bào dam trt tir an toàn giao thông trong djp nghi Lê 
Quôc khánh 02/9 và khai giãng nãm h9c rnO'i 2020 - 2021 theo chi do cUa Thu 
tu'àng Chinh phü ti Cong din so 1053/CD-TTg ngày 09/8/2020 ye vic bâo dam 
trt tir an toàn giao thông trong dieu kin din biên rnó'i cña djch bnh Covid-19. 

To chirc kiêrn tra, rà soát và xóa bO bt hçip 1 v th chüc giao thông, các 
diem, v trI nguy hiêm tiêrn an nguy co xáy ra tai nn giao thông. Kjp thO'i duy tu, 
nâng cap, sàa chQ'a cOng trInh giao thông bj hu hOng, khäc phic nhanh các sir cO 
ye giao thông do thiên tai gay ra; có ké hoch, phu'ong an chü dng phôi hp giái 
tOa ün tac dOi vO'i các tuyên duO'ng có luu lugng phu'ong tin giao thông 1O'n trong 
các khung giO' cao diem, không d phát sinh ün tac giao thông nghiem tr9ng. Chñ 
trI phôi hgp vol các sO', ngành có lien quan thixc hin tOt vic kiem soát, phát hin, 
xO 1 nghiêm vi phrn ye xep hang hOa qua tài tr9ng ngay ti khu vuc dâu nguOn 
hang, kho, câng, ben bãi trên dja bàn tinh. 

Ph& hop vOi Uy ban than dan các huyn, th xã, thành ph và các don vj cüa 
ngành du'O'ng sat, du'O'ng thUy thirc hin các giài pháp darn báo an toàn giao thông t?i 
các duO'ng ngang giao cat giüa duO'ng b vOi duO'ng sat, các ben do, cãng du'O'ng thüy 
ti'en các tuyên sOng; ldp thOi phát hin CaC nguy CO mat an toân giao thông ti các vj 
trI tren và phôi hçip dê xuât bin pháp khac phçtc. PhOi hop voi các don v lien quan 
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1p phuo'ng an dam bão vic vn hành, km thông qua các Tram  thu phi BOT. 

5. Cong an tinh, S Tài chinh, SOr Cong thucing, Ciic thuê, C%lc Quàn 1 thj 
tnthng, Sâ Y tê, Si Tài nguyen và Môi trung và Uy ban nhân dan các huyn, thj 
xã, thành phô tang cu?ing chi dao  kiêm tra, xi:r l các hành vi buôn lu, gian In 
thuing mai,  trn thu, buôn ban hang cam, hang giâ, hang kern chat luçrng, vi 
phm ye do hthng, dóng gói, dàng k, kê khai giá, vi phm pháp lut ye bâo v 
môi trung, v sinh an toàn thrc phm... 

6. Các ca quan, th chirc, doanh nghip tang cu'&ng các bin pháp quán 1, 
bào v tài san cüa dan vj mInh trong djp nghi L& không dê các 1oii tti phm 1i 
dlfflg sci h& gay an. 

7. D nghj UST ban Mt tr.n T quc và các th chüc chinh trj - xã hi cüa 
tinh phôi hçp vói các ca quan chrc nàng day rnanh  cong tác tuyên truyên bang 
nhiêu hInh thc phong ph, phü hp vói tüng dja bàn, dôi tuqng, có trçng tam, 
trçng diem và huóng ye cci s&; gän vói day manh  phong trào toàn dan báo v an 
ninh To quôc, phátdng sâu rng trong hi viên, doàn viên tich circ tharn gia to 
giác, phôngngüa dâu tranh có hiu qua vói các l°aj  ti phm và t nan  xä hi, kjp 
th?ñ cung cap các thông tin có giá trj lien quan den cong tác bào dam an ninh trt 
tr, nhât là lien quan các vi an rat nghiêm trçng và d.c bit nghiêm trçng dê giüp 
cci quan chüc näng có bin pháp giãi quyêt, xü 1, gop phân on djnh tInh hInh an 
ninh, trt tir ngay tai  dja bàn cci sâ. 

8. Uy ban nhân dan các huyn, thj xà, thành ph chi dao,  chju trách nhim v 
cong tác báo dam an ninh, trt ti,r trén dja bàn; thirc hin tot chInh sách an sinh xa hi, 
nhât là vâi ngui có cOng, ngui ngheo, rà soát, giài quyêt dan thu, kiên nghj cUa 
nhân dan không d khiêu kin kéo dài, gay phc tap. Co ké hoach chi dao  các cap, các 
ngành, doàn the, to chüc xä hi day m?nh  cong tác tuyên truyên, 4n dng các tang 
lap nhân dan tIch circ tham gia, phát hin, tO giác ti pham, cam hóa, quãn l, giáo 
dc nglsôi pham ti tai  gia dInh và cong  dông dan Cu; thirc hin nêp song van hóa; 
quân li', giáo dic con, em khOng vi pham pháp lut, tao  sir chuyên biên rO rt ye tInh 
hInh an ninh trat  tir, tr.t tir an toàn giao thông tren dja bàn toàn tinh. 

9. Can ci1r chüc näng, nhim vii, Thu truâng các dan vj, dja phuang chü 
dng xay dirng kê hoach trien khai, to chrc thirc hin nghiêm tüc, hiu qua; báo 
cáo ket qua ye Uy ban nhân dan tinh (qua Cong an tinh) theo quy djnh. 

Giao Cong an tinh phi hqp vôi Van phOng Uy ban nhân dan tinh chju trách 
nhim theo dOi, kiem tra, don dôc, hu&ig dan vic th%rc hin cOng tác bão dam an 
ninh, trt tir, tri ti,r an toàn giao thông trên dja bàn; tong hçp tInh hInh, kêt qua 
thirc hin báo cáo Uy ban than dan tinh d chi daor 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- TT Tinh Ciy, TT HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- VPUB: LDVP, NC, GTXD, TI-I; 
-Lisu:VT,NC. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

       

       

        

Nguyen Xuimn flông 
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