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KẾ HOẠCH
Tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với
phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021
Thực hiện Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch
COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân
năm 2021, Văn bản số 9349/UBND-CN1 ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc v/v xây dựng Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết
Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2021 gắn với phòng chống dịch Covid-19. UBND
huyện Sông Lô ban hành Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật
tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương
lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao
thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân
năm 2021 gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nâng cao hiệu quả, trách
nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và tăng cường ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của
người tham gia giao thông.
2. Đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện
cho nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân
năm 2021 gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
3. Giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí và không để ùn tắc giao thông
trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân năm 2021.
4. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp,
cụ thể từng nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tiễn, tránh hình thức, triệt để
thực hành tiết kiệm.
II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM.
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn
giao thông, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành
pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô
tô, xe gắn máy, tuân thủ quy định về tốc độ; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chở
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đúng số người quy định đặc biệt là không điều khiển phương tiện tham gia giao
thông khi đã sử dụng rượu, bia.
2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các Tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn
huyện quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, đoàn viên,
hội viên gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện
hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, không lạm dụng rượu, bia trong
đợt nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội, đặc biệt là khi điều khiển
phương tiện tham gia giao thông.
3. Tăng cường kiểm tra an toàn kỹ thuật của ô tô chở khách liên tỉnh, xe chở
công nhân, học sinh và điều kiện kinh doanh của các hộ, các doanh nghiệp vận tải
trên địa bàn huyện; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra phương tiện thủy
chở khách và các điều kiện đảm bảo an toàn tại các bến khách ngang sông.
4. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bố trí thêm lực lượng Cảnh sát
giao thông, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn
giao thông.
5. Xây dựng phương án tổ chức phân luồng giao thông và bố trí lực lượng
điều tiết giao thông tại các đoạn đường, tuyến đường có lưu lượng phương tiện
tham gia giao thông lớn đặc biệt là trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Tân Sửu và các lễ hội Xuân năm 2021 gắn với phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
6. Đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách có phương
án để huy động tối đa các loại phương tiện vận tải hành khách hiện có đáp ứng nhu
cầu đi lại tăng cao của nhân dân trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên
đán Tân Sửu.
7. Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành, các
xã, thị trấn triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
8. Chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông, hòa trả mặt đường, hè phố; rà
soát lại hệ thống cọc tiêu, biển báo, báo hiệu để đề nghị bổ sung, sửa chữa kịp
thời, nhất là những cong, cua nguy hiểm và trên những đoạn đường hay xảy ra
tai nạn giao thông.
9. Thời gian thực hiện đợt cao điểm: Từ ngày 20/12/2020 đến ngày
28/02/2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Công an huyện.
- Căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đảm
bảo trật tự an toàn giao thông; bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm
soát, điều khiển hướng dẫn giao thông tất cả các ngày trước, trong và sau Tết
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Dương lịch, Tết Nguyên đán, trong đêm giao thừa, các lễ hội Xuân đầu năm
2021 gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo công an các xã, thị
trấn phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông huyện tăng cường kiểm tra, xử
lý các hành vi vi phạm theo chuyên đề đối với xe ô tô chở khách, xe tải và xe mô
tô, xe gắn máy vi phạm; tập trung xử phạt nghiêm các hành vi: lỗi không đội mũ
bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm quy định về tốc độ, chở quá tải,
chở vật liệu rời vương vãi ra đường; quá số người quy định; đi không đúng phần
đường, làn đường; tránh, vượt sai; đặc biệt người điều khiển phương tiện có
nồng độ cồn vượt mức cho phép. Chú trọng công tác tuần tra lưu động, kết hợp
đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã
hội khác nhất là những đoạn đường thường xuyên sảy ra tai nạn giao thông.
- Phối hợp với Ban Quản lý bến xe khách Sông Lô (Sở Giao thông Vận tải)
chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động vận tải ngay khi xuất bến, kiên
quyết không cho xuất bến với những xe ô tô không đảm bảo các quy định liên
quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện và điều kiện vận tải.
- Phối hợp với các cơ quan Quản lý đường sông tăng cường kiểm tra các bến
thủy nội địa, phương tiện chở khách ngang sông, tập trung vào các bến phức tạp
dọc tuyến sông Lô.
- Tăng cường lực lượng để đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn xã hội
trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu.
- Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại
đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về tình hình vi phạm và xử phạt hành chính
trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.
2. Thường trực Ban An toàn giao thông huyện (Phòng Kinh tế & Hạ tầng).
- Đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân, tập thể vận tải tăng cường tối đa
phương tiện vận chuyển hành khách đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, tăng
số lượt vận chuyển của các tuyến xe bus để đảm bảo nhu cầu đi lại trước, trong,
sau Tết và tham gia các Lễ hội đầu năm 2021 của nhân dân và khách thập
phương đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông.
- Phối hợp với Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông số 3 (Sở Giao thông
Vận tải), UBND các xã, thị trấn thành lập đoàn tuyên truyền, giải tỏa hành lang an
toàn giao thông trước và sau tết, các lễ hội. Đồng thời tăng cường công tác kiểm
tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng
đường, lề đường; các vi phạm về vận tải hành khách và hàng hóa dịp Tết Dương
lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu, các lễ hội, đặc biệt là các trường hợp phương tiện
vận chuyển hành khách chở quá số người quy định.
- Phối hợp với Hạt quản lý đường bộ Lập Thạch-Sông Lô tăng cường kiểm
tra, phát hiện xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên
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các tuyến giao thông, tại các đèo dốc... Rà soát đề nghị bổ sung, sửa chữa hệ
thống biển báo, cọc tiêu, vạch kẻ đường… để đảm bảo an toàn giao thông trên
các tuyến đường huyện.
- Kiểm tra rà soát để kịp thời sửa chữa, khắc phục, bổ sung các biển báo hiệu
đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật liên quan đến các quy định trong lĩnh vực an toàn giao thông, Luật
giao thông đường bộ, đường thủy nội địa… bằng nhiều hình thức như: treo băng
zôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, tuyên truyền trên loa phát thanh công cộng, …
3. Phòng Văn hoá-Thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin, thể thao huyện.
Xây dựng chuyên mục Phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự ATGT trên các
bản tin, pa nô, áp phích để mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa bàn huyện có
thể tiếp cận thuận lợi, dễ dàng. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật
tự an toàn giao thông và lên án các hành vi vi phạm thường gặp như: điều khiển
phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; chở quá số người quy định, không đội mũ
bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; thường xuyên tuyên truyền các Thông điệp
do Ban An toàn giao thông cung cấp tuyên truyền về tác hại của việc lạm dụng
rượu, bia và tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.
4. Phòng Giáo dục và đào tạo.
Chỉ đạo các trường học tích cực nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an
toàn giao thông trong nhà trường; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho
học sinh khi tham gia giao thông; quy định biện pháp mạnh ngăn chặn tình trạng
học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô tô; quy định
chế độ trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc xử lý kỷ luật đối với học sinh vi
phạm quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường tổ
chức ký cam kết với giáo viên, học sinh trong việc chấp hành nghiêm quy định về
trật tự ATGT. Đồng thời phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên
nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo
hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện; mặc áo phao
khi đi đò, phà; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc
không có giấy phép lái xe. Đưa các nội dung về trật tự ATGT vào nội dung sinh
hoạt tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội. Quy định và thực hiện
nghiêm túc việc đánh giá đạo đức với học sinh vi phạm trật tự ATGT.
5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các chủ đầu tư trên địa bàn: thực
hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các dự án công trình giao
thông đang thi công, phải hoàn trả lại mặt bằng để đảm bảo an toàn cho người và
phương tiện đi lại trong dịp Tết, dịp lễ hội không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông
do thi công công trình.
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6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị đóng trên địa bàn huyện.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ,
công chức, viên chức, lao động hợp đồng, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ gương mẫu
chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện hành vi ứng xử có văn
hóa khi tham gia giao thông, không lạm dụng rượu bia trong đợt nghỉ Tết Dương
lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu, các lễ hội đặc biệt là khi điều khiển phương tiện tham
gia giao thông.
7. UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ
thể chỉ đạo lực lượng Công an địa phương, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác
tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông như treo các băng zôn, áp phích
tại các tuyến đường và tại trụ sở đơn vị. Nghiêm cấm việc chiếm dụng lòng, lề đường
để họp chợ, tập kết để vật tư, vật liệu. Yêu cầu nhân dân vào đúng vị trí các điểm họp
chợ, không họp chợ tại các hành lang giao thông, nhằm khắc phục việc lấn chiếm
lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ. UBND các xã, thị trấn cần bố trí các
lực lượng chức năng thực hiện việc giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn.
Đối với xã Bạch Lưu yêu cầu Chủ tịch UBND xã giám sát việc đình chỉ hoạt
động của bến khách ngang sông mình quản lý không để phương tiện qua sông khi
chưa có đủ điều kiện theo quy định. Nếu để xảy ra tai nạn tại bến đò Bạch Lưu thì
Chủ tịch UBND xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Các xã Đôn Nhân, Tứ Yên, Đức Bác, Phương Khoan trong thời gian thực
hiện kế hoạch này bố trí cán bộ thường xuyên giám sát việc hoạt động của các bến
khách ngang sông do mình quản lý, không để các phương tiện không đảm bảo an
toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện, phương tiện chở
quá số người, tải trọng theo quy định. Nếu để xảy ra tai nạn do phương tiện và
người điều khiển không đủ điều kiện thì Chủ tịch UBND xã chịu hoàn toàn trách
nhiệm theo quy định của pháp luật.
8. Chế độ báo cáo trong đợt cao điểm quy định như sau:
a) Khi xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết tại chỗ từ 01
người trở lên thì: Công an huyện, UBND xã, thị trấn phải báo cáo ngay bằng điện
thoại về Thường trực Ban An toàn giao thông huyện để báo cáo thông tin ban đầu
bằng điện thoại về Ban an toàn giao thông tỉnh.
Trong những ngày cao điểm (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 28 tháng 2 năm
2021), nếu có tai nạn chết người hoặc ùn tắc giao thông, Công an huyện chỉ đạo
đơn vị chức năng gửi báo cáo tình hình bằng Fax hoặc Email về Thường trực Ban
an toàn giao thông huyện để báo cáo về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh
trước 10 giờ sáng ngày hôm sau để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Uỷ ban An
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toàn giao thông Quốc gia.
b) Công an huyện, Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn tổng hợp số liệu về
tai nạn giao thông và tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn (so sánh với
cùng kỳ) và báo cáo bằng văn bản theo 3 đợt sau:
- Đợt 1: Trong 03 ngày nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 01 tháng 01 năm 2021
đến hết ngày 03 tháng 01 năm 2021 gửi về Thường trực Ban an toàn giao thông
huyện (bằng fax hoặc email trước 15 giờ ngày 03 tháng 01 năm 2021) để báo cáo
Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Đợt 2: Trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày
16/02/2021) chuyển bằng fax hoặc email về Thường trực Ban an toàn giao thông
huyện để báo cáo thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh trước 16 giờ ngày 17
tháng 02 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao
thông Quốc gia.
- Đợt 3: Các ngày diễn ra lễ hội chọi Trâu năm 2021 từ ngày 26/02/2021 đến
hết ngày 28/02/2021 chuyển bằng fax hoặc email về Thường trực Ban an toàn
giao thông huyện để báo cáo thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh trước 16
giờ ngày 28 tháng 02 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban An
toàn giao thông Quốc gia.
Các báo cáo gửi về thường trực Ban An toàn giao thông huyện Sông Lô (qua
Phòng Kinh tế & Hạ tầng):
Điện thoại thường trực: 0987.271.333
Email: banatgtsonglo@gmail.com
Trên đây là kế hoạch tổ chức đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021. UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan,
thành viên Ban An toàn giao thông của huyện, các cấp, các ngành, các tổ chức,
đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Ban ATGT tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Các phòng, ban, đoàn thể;
- Thành viên Ban ATGT huyện;
- Các cơ quan đóng trên địa bàn huyện;
- Cổng thông tin giao tiếp điện tử;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KT&HT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Quang Nghiệp
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