
   UBND TỈNH HÀ NAM   

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

 

             Số:        /CV-ATGT 

V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021 và 

khai giảng năm học mới trong điều kiện 

dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày       tháng  9  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; 

- Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ATGT ngày 06/01/2021 của Ban ATGT tỉnh 

về thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; 

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia tại 

văn bản số 199/VP ngày 28/8/2021 V/v đảm bảo TTATGT dịp nghỉ Lễ Quốc 

khánh 02/9/2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. 

Để bảo đảm TTATGT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021 và khai giảng 

năm học mới 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19; Ban ATGT tỉnh 

đề nghị các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau: 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân, yêu 

cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp nêu gương tự giác chấp hành quy định của pháp luật, chỉ 

đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh về bảo đảm TTATGT và phòng chống dịch Covid-19; chú trọng 

tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời đến người dân, doanh nghiệp về nội 

dung, yêu cầu kiểm tra về phòng chống dịch Covid-19 đối với người tham gia 

giao thông, vị trí và tổ chức giao thông tại khu vực các chốt kiểm soát dịch bệnh, 

phương án phân luồng từ xa đối với các hoạt động giao thông đường dài; vai trò, 

trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và phòng chống 

dịch bệnh, để người dân hiểu, tuân thủ quy định và ủng hộ lực lượng chức năng, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT và phòng 

chống dịch bệnh Covid -19. 

2. Sở Giao thông vận tải 

- Rà soát, hoàn thiện phương án đảm bảo TTATGT, tổ chức giao thông 

trên địa bàn tương ứng với các kịch bản phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh; 

chủ động thu nhận ý kiến đánh giá của doanh nghiệp, người dân và dư luận về 
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tình hình TTATGT và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh (trên truyền hình, 

truyền thanh, báo điện tử, báo giấy, mạng xã hội,…) nhanh chóng phối hợp với 

các lực lượng liên ngành để kiểm tra, giải quyết các phản ánh (nếu có) trong thời 

gian sớm nhất. 

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra việc công bố, vận hành các điểm 

xét nhiệm nhanh Covid-19 đối với đội ngũ lái xe, thuyền viên và người bốc xếp 

hàng hoá tại cảng, bến, các đầu mối giao thông thuỷ nội địa quan trọng, tại các 

chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến, tránh tình trạng ùn tắc giao thông, tránh tập 

trung đông người để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19.  

- Hướng dẫn, thống nhất nội dung kiểm tra và quy trình kiểm tra các 

phương tiện giao thông tại các chốt kiểm dịch từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch, TTATGT và thuận lợi cho hoạt động vận tải 

hàng hoá; chủ động rà soát để kịp thời bãi bỏ những quy định không phù hợp, 

tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, 

nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19.  

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra xử lý xe ô tô khách 

hợp đồng đưa đón công nhân, học sinh vi phạm các quy định về phòng chống 

dịch bệnh Covid – 19, xe chở quá khổ, quá tải trọng cho phép…Phối hợp với 

các lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện giao thông, điều tiết, phân 

luồng giao thông tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid – 19. 

- Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng 

giao thông; kiểm tra rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường, đèn 

tín hiệu, thiết bị cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ TNGT; yêu cầu các đơn 

vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng tăng cường hướng dẫn đảm bảo giao thông, 

có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra các sự cố mất ATGT. 

3. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường hoạt động của các chốt 

kiểm soát dịch Covid -19, bố trí lực lượng tổ chức kiểm soát, điều tiết, phân 

luồng giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc, bảo đảm TATGT, kịp thời giải 

quyết các sự cố xảy ra.    

- Thường xuyên tổ chức lực lượng liên ngành kiểm tra, đôn đốc công tác 

bảo đảm TTATGT gắn với hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại các Chốt 

kiểm dịch (bảo đảm có phương án bố trí nhiều vị trí kiểm tra với các loại 

phương tiện khác nhau; có hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa; kiểm soát 

tốc độ khi phương tiện đi qua chốt kiểm dịch; bảo đảm chiếu sáng, phản quang 

cho lực lượng chức năng và phương tiện thiết bị tại các chốt phòng dịch; việc 

thực hiện quy định phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch; không để xảy 
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ra tình trạng ùn tắc giao thông và lây nhiễm dịch bệnh tại các chốt kiểm soát; 

xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật đặc biệt chở người từ vùng 

dịch về các địa phương trái quy định…). 

- Tổ chức đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự ATGT, phòng chống dịch 

Covid–19. Chỉ đạo các lực lượng chức năng duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT nhất là các hành vi vi phạm có thể 

gây hậu quả lớn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 như: vi phạm tốc độ, lấn 

làn, vượt xe sai quy tắc, xe quá khổ, quá tải trọng, xe tự chế, xe hết niên hạn sử 

dụng, hết hạn đăng ký, đăng kiểm đưa đón công nhân, học sinh, không đội mũ 

bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy…  

- Tăng cường công tác kiểm tra ATGT đường thủy nội địa trên các tuyến, 

luồng phức tạp, các bến khách ngang sông nhất là thời điểm bão, mưa lũ.  

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình 

dịch bệnh Covid – 19 tại địa phương; tổ chức thực hiện “Tháng cao điểm ATGT 

cho học sinh đến trường – tháng 9 gắn với thực hiện phòng chống dịch bệnh 

Covid - 19”. 

- Chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng tham 

gia giao thông an toàn gắn với thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh 

Covid–19 cho học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học mới. Tăng cường hướng 

dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe 

đạp điện để đảm bảo an toàn giao thông. 

- Chỉ đạo việc ký cam kết chấp hành quy định ATGT, phòng chống dịch 

bệnh Covid - 19 giữa nhà trường, gia đình và học sinh. 

- Nghiên cứu triển khai hình thức dạy học phù hợp, hiệu quả trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid – 19.  Tiếp tục triển khai mô hình “Cổng trường an toàn”, 

“Đi đến trường an toàn - Về đến nhà an toàn”. 

- Phối hợp với Ban ATGT tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT gắn với phòng chống dịch bệnh 

Covid- 19 đến các trường học trên địa bàn tỉnh. 

5. Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông 

gắn với phòng chống Covid - 19 trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

pháp luật về TTATGT và phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo trách nhiệm 

và thẩm quyền. 

6. Ban ATGT tỉnh  

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở GTVT kiểm tra công tác bảo đảm 

TTATGT gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; cung cấp số 

điện thoại đường dây nóng, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại 
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(b/c); 

chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan đơn vị và người dân về tình 

hình TTATGT trong dịp nghỉ Lễ 2-9 và khai giảng năm học mới, phối hợp với 

các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố mất 

an toàn giao thông. 

7. Chế độ báo cáo 

Công an tỉnh, sở GTVT, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tổng 

hợp báo cáo số liệu về TNGT và tình hình TTATGT 04 ngày nghỉ Lễ quốc 

khánh 02/9/2021 gửi về Ban ATGT tỉnh trước 15h ngày 05/9/2021 qua email: 

atgthanam@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBATGTQG và UBND tỉnh.   

Đề nghị các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, 

thị xã, quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia; 

- UBND tỉnh Hà Nam; 

- Trưởng ban ATGT tỉnh (b/c); 

- Các phó trưởng ban ATGT tỉnh; 

- Thành viên Ban ATGT tỉnh (p/h); 

- Các tổ chức CT-XH (p/h); 

- Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh (tuyên truyền); 

- Lưu VP Ban. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Đặng Trọng Thắng 

 

 

 

mailto:atgthanam@gmail.com

		2021-09-01T09:06:45+0700


		2021-09-01T09:08:01+0700


		2021-09-01T09:10:12+0700


		2021-09-01T09:10:12+0700


		2021-09-01T09:10:12+0700




