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KẾ HOẠCH
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch,

Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Quý Mão và tổ chức đợt cao điểm giải 
tỏa vi phạm hành lang ATGT năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 2413/KH-SGTVT-P3 ngày 29/11/2022 của Sở Giao 
thông Vận tải tỉnh Hải Dương về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết 
Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.

UBND huyện Ninh Giang xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Quý Mão và tổ chức 
đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang ATGT năm 2023 trên địa bàn huyện với 
những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường công tác tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 

hạn chế ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, phục vụ nhân dân đón tết và lễ hội 
Xuân 2023 trong không khí vui tươi, phấn khởi, giao thông đi lại thuận tiện, an toàn.

- Bảo đảm việc chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường 
bộ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương các hoạt động vận tải; nâng 
cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ, 
đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người điều 
khiển phương tiện, các đơn vị kinh doanh vận tải.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông thực hiện các 
biện pháp phòng, tránh tai nạn giao thông của người dân.

- Xử lý nghiêm, triệt để tình trạng đặt, treo biển hiệu, băng rôn, biển quảng cáo 
trên vỉa hè các tuyến đường không đúng quy định, các trường hợp kinh doanh lấn 
chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở, mất an toàn giao thông, mỹ quan đường bộ.

2. Yêu cầu
- Tăng cường công tác giữ gìn kỷ cương trật tự an toàn giao thông và chấp 

hành các quy định của pháp luật, trật tự an toàn giao thông của nhân dân trong đợt 
cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự, 
an toàn giao thông, chỉ dẫn, phân luồng, giảm thiểu ùn tắc tại các khu vực có mật độ 
phương tiện, người tham gia giao thông lớn như bến xe, khu vực họp chợ…
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- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bến khách ngang sông, 
đảm bảo phương tiện có đủ đăng ký, đăng kiểm, các thiết bị cứu sinh, cứu đắm 
trong quá trình vận tải khách.

- Tiếp tục tăng cường triển khai công tác kiểm soát tải trọng phương tiện để 
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông.

- Các địa phương đồng loạt ra quân tập trung giải tỏa các vị trí lấn chiếm lòng, 
lề đường, hành lang an toàn đường bộ làm mất an toàn giao thông trên các tuyến 
đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, thôn. Giải tỏa đến đâu quản 
lý chặt chẽ đến đó, kiên quyết không để tái lấn chiếm hành lang ATĐB đã được 
giải tỏa.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán và Lễ hội Xuân Quý Mão
- Đảm bảo trật tự An toàn giao thông, phục vụ nhu cầu nhân dân đón Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 với thời gian, nội 
dung cụ thể như sau:

1.1. Thời gian
- Tết Dương lịch: Từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023;
- Thời gian trước Tết: Từ ngày 11/01/2023 (tức ngày 20 tháng chạp năm 

Nhâm Dần) đến ngày 20/01/2023 (tức ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần).
- Thời gian thực hiện trong và sau Tết: Từ ngày 21/01/2023 (tức ngày 30 

tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 07/02/2023 (tức ngày 17 tháng Giêng 
năm Quý Mão).

1.2. Nội dung chủ yếu
- Đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lòng lề 

đường, vỉa hè, hàng lang ATGT và trật tự đô thị; vận động nhân dân thực hiện nếp 
sống văn hóa, tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa 
hè, hành lang ATGT.

- Nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành pháp 
luật về an toàn giao thông (đội mũ bảo hiểm, tuân thủ quy định tốc độ khi đi qua 
khu dân cư, đã uống rượu bia thì không lái xe) 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

- Tăng cường tối đa các lực lượng hướng dẫn, điều khiển giao thông, hạn chế 
ùn tắc giao thông tập trung cao điểm vào các ngày nghỉ lễ, tết, ngày giao nhận quân 
và các ngày tổ chức lễ hội mùa xuân.

- Tăng cường kiểm tra các phương tiện thủy chở khách và các điều kiện bảo 
đảm an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông.
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- Chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát lại hệ thống cọc tiêu, biển 
báo, báo hiệu trên các tuyến đường huyện, đường xã để bổ sung kịp thời.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các ngành, UBND 
các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT.

2. Tổ chức đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang ATGT năm 2023
2.1. Nội dung chủ yếu 
Tổ chức lực lượng triển khai ra quân giữ gìn trật tự vỉa hè, lòng đường, lề 

đường đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện, cụ thể:
- Đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lòng 

đường, lề đường, vỉa hè, hàng lang ATGT và trật tự đô thị; vận động nhân dân thực 
hiện nếp sống văn hóa, tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng, lề 
đường, vỉa hè, hành lang ATGT.

- Giải tỏa, xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng lề đường, tập kết 
vật liệu xây dựng, tháo dỡ mái che, mái vẩy, panô, áp phích, biển quảng cáo lắp đặt 
trái phép, chợ cóc, chợ tạm tự phát vi phạm hành lang ATGT, kết cấu hạ tầng 
đường bộ trên địa bàn huyện trả lại vỉa hè, lòng đường, lề đường cho người và 
phương tiện tham gia giao thông đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị.

- Kiểm tra phương tiện hoạt động trên địa bàn: Kiểm tra, xử lý đối với các 
trường hợp xe mô tô, xe ô tô vi phạm về việc dừng, đỗ, để xe trái quy định của 
pháp luật.

2.2. Phạm vi, đối tượng giải tỏa, trình tự xử lý
a. Phạm vi giải tỏa
- Đường Quốc lộ 37:
+ Trên địa bàn xã Vĩnh Hòa: Phạm vi giải tỏa tính từ mép nhựa ra mỗi bên là 5m.
+ Trên địa bàn các xã: Tân Hương, Nghĩa An, Ứng Hòe: giải tỏa đến phạm vi 

đất hợp pháp của các hộ dân.
- Đường tỉnh 396, 396B, 396C, 391, 392: Phạm vi giải tỏa tính từ mép nhựa 

ra mỗi bên là 5m.
- Đường huyện ĐH 01 (từ Cống Phai thị trấn Ninh Giang đến nút giao giữa 

đường Quốc lộ 37 và ĐH 01), các tuyến nội thị thị trấn Ninh Giang và các tuyến 
đường huyện trên địa bàn các xã: Hiệp Lực, Hồng Dụ, Tân Hương, An Đức, Hồng 
Đức, Tân Phong, Hồng Phúc, Ứng Hòe, Hưng Long, Văn Hội giải tỏa đến phạm vi 
đất hợp pháp của các hộ dân.

- Đường xã, thôn, xóm: do các địa phương xác định phạm vi giải tỏa.
- Đối với các công trình đã được xây dựng trên diện tích đất hợp pháp nằm 

trong phạm vi giải tỏa, thống kê và ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, không sửa 
chữa, cơi nới; tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ, giải toả.

b. Đối tượng
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- Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và 
vi phạm hành lang ATGT, kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn huyện.

- Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông;
- Người mua hàng với những người bán hàng vi phạm lấn chiếm lòng đường, 

lề đường gây cản trở giao thông.
c. Trình tự xử lý
- Bước 1: Kiểm tra, lập biên bản yêu cầu các trường hợp có vi phạm về lấn 

chiếm vỉa hè, lòng đường tự khắc phục hành vi vi phạm, giải tỏa, thu dọn, tháo dỡ 
các mái che, mái vẩy, các mặt hàng, kinh doanh bày bán vi phạm trên vỉa hè.

- Bước 2: Ra thông báo yêu cầu các đối tượng tự khắc phục giải tỏa, thu dọn, 
tháo dỡ mái che, mái vẩy, các mặt hàng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè. Thời gian 
khắc phục giải tỏa, thu dọn, tháo dỡ không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được 
thông báo. (có biên bản giao nhận đến từng hộ).

- Bước 3: Quá thời hạn thông báo mà các hộ không tự khắc phục vẫn cố tình 
vi phạm, tiến hành tổ chức ra quân giải tỏa, xử lý theo đúng quy định.

2.3. Thời gian thực hiện các đợt cao điểm: Tổ chức giải tỏa từ ngày 
25/12/2022 đến ngày 15/01/2023

- Từ ngày 25/12/2022 đến ngày 28/12/2022: thông báo bằng văn bản và thông 
báo qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương đến các tổ chức, cá nhân có vi 
phạm, vận động tự giác tháo dỡ.

- Từ ngày 29/12/2022 đến ngày 15/01/2022: các xã đồng loạt ra quân tổ chức 
giải tỏa vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân không tự giác tháo dỡ.

2.4. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện
a. Lực lượng
- Ban chỉ đạo và Tổ công tác giải tỏa của xã do đồng chí Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn chủ trì trực tiếp chỉ đạo tổ chức giải tỏa.
b. Phương tiện
- UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các phương tiện: máy xúc, xe tải, máy cưa 

cắt cây, máy cắt sắt cầm tay, loa máy, thang, dao, búa, kìm và các dụng cụ cần 
thiết khác phục vụ cho giải tỏa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban an toàn giao thông huyện
- Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định 

của pháp luật về trật tự ATGT.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị trong việc tổ chức 

giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đặt 
biển quảng cáo, bán hàng hóa.
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- Xây dựng kế hoạch tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT trong dịp 
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023; trong đó tập 
trung vào phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các điểm có nguy cơ 
cao xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. 

- Phân công lịch trực tết Nguyên đán Quý Mão cho thành viên Ban ATGT và 
lực lượng liên ngành đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão; 
tổng hợp báo cáo Ban ATGT tỉnh, UBND huyện kết quả công tác bảo đảm trật tự 
ATGT theo quy định.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Rà soát kiểm tra các khu vực nút giao tại ngã tư Cầu Me, Cầu Cáp, ngã tư 

vào Đền Tranh; bổ sung sơn kẻ vạch, gờ giảm tốc. Đối với ngã tư Cầu Me bố trí 
đèn chớp vàng cảnh báo giao thông.

- Cử cán bộ chuyên môn phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tỉnh, ban 
ATGT tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao 
thông, buôn bán, tập kết vật liệu trong phạm vi hành lang ATGT đường bộ.

- Cử cán bộ phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc giải tỏa, xử lý tình 
trạng lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng lề đường, tập kết vật liệu xây dựng, tháo dỡ mái 
che, mái vẩy, pano, áp phích, biển quảng cáo lắp đặt trái phép nhằm trả lại vỉa hè, 
lòng đường cho người và phương tiện tham gia giao thông đảm bảo trật tự, mỹ quan 
đô thị.

- Phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuần tra 
kiểm soát hướng dẫn, điều khiển giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông tập trung 
cao điểm vào các ngày nghỉ tết, ngày giao nhận quân và các ngày tổ chức lễ hội 
mùa xuân.

- Chỉ đạo Hạt giao thông huyện rà soát, bổ sung, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa 
hệ thống biển báo, cọc tiêu…để đảm bảo ATGT trên các tuyến đường huyện.

- Phối hợp với Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác 
kiểm tra các phương tiện thủy chở khách và các điều kiện bảo đảm an toàn giao 
thông tại các bến khách ngang sông. Lập biên bản cam kết yêu cầu các chủ đò, 
phương tiện phải đảm bảo kỹ thuật an toàn cho người và phương tiện khi tham gia 
giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Quý Mão 
năm 2023.

- Liên hệ với Sở Giao thông vận tải và Đơn vị quản lý đường của tỉnh để bố trí 
lực lượng tham gia giải tỏa cùng với các địa phương. 

- Là cơ quan thường trực của Ban ATGT huyện có trách nhiệm tham mưu cho 
UBND huyện và Ban ATGT huyện trong việc phân công lực lượng đảm bảo 
ATGT trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão; tổng hợp báo cáo Ban ATGT tỉnh, 
UBND huyện  kết quả công tác bảo đảm trật tự ATGT theo quy định.
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3. Công an huyện
- Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trật tự, lực lượng Công an chính 

quy của các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 
trấn thực hiện công tác giải tỏa hành lang đường bộ trên các tuyến đường. Kịp thời 
xử lý vi phạm đối với các đối tượng cố tình chống đối lực lượng khi làm nhiệm vụ.

- Có kế hoạch bố trí lực lượng tăng cường và thường xuyên tuần tra, kiểm 
soát, điều khiển giao thông, hướng dẫn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán và Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023. Đặc biệt chú trọng tới các khu 
vực trọng điểm như:  Nút giao đường huyện ĐH 01 và 396 (Cầu Me), Khu vực Thị 
trấn Ninh Giang, chợ Vé (Đồng Tâm), hai đầu cầu Ràm (Tân Hương, Nghĩa An), 
chợ Gọc (Kiến Quốc), ngã ba Giao đường tỉnh 396 với 396B (xã Hưng Long), ngã 
ba Tuy Hoà (Tân Quang), chợ Bùi (Hoàng Hanh nay là xã Tân Quang), khu vực 
Đền Tranh, khu vực đền thờ Khúc Thừa Dụ, khu vực cổng các trường: THPT Ninh 
Giang, THPT Khúc Thừa Dụ, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ninh Giang, THPT 
Quang Trung, THPT Ninh Giang 2, THPT Hồng Đức; cổng các Công ty 
SEEVINA, Sumidenso, Sao vàng…

- Huy động lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các hành 
vi vi phạm đối với xe ô tô chở khách, xe tải, xe mô tô vi phạm; tập trung xử phạt 
nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá tải, quá số 
người quy định, có nồng độ cồn vượt quá quy định khi điều khiển xe ô tô, xe máy; 
tình trạng học sinh đi xe máy, xe điện không đội mũ bảo hiểm, học sinh đi xe máy 
phân khối lớn, nẹt pô, phóng nhanh, vượt ẩu…

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong 
việc điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy của người tham gia giao 
thông, đặc biệt là đối với học sinh; quyết liệt xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như học 
sinh chưa đủ tuổi đi xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy 
định, đi hàng ngang, lạng lách, đánh võng.... Gửi danh sách học sinh vi phạm các 
quy định trật tự ATGT về các nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường và 
chính quyền địa phương để điều tiết giao thông ở những khu vực ngoài cổng 
trường trong các khung giờ cao điểm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về ATGT đường bộ.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát trật tự, lực lượng công an chính quy của các xã, 
thị trấn thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện 
công tác giải tỏa hành lang đường bộ trên các tuyến đường. Kịp thời xử lý vi phạm 
đối với các đối tượng cố tình chống đối lực lượng khi làm nhiệm vụ.

- Có phương án phòng, chống đua xe trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát 
xử lý vi phạm tại khu vực nông thôn và tại các bến đò, bến khách ngang sông.
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- Bố trí lực lượng trực và báo cáo tình hình tai nạn giao thông; xử lý, khắc 
phục ùn tắc giao thông theo quy định.

4. Đài phát thanh huyện
- Tăng cường thời lượng chuyên mục ATGT để tuyên truyền hoạt động bảo đảm 

trật tự ATGT. Tập trung tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật trật tự ATGT 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tập trung 
tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khi điều khiển 
phương tiện tham gia giao thông trong các dịp lễ, tết; tuyên truyền các biện pháp hạn 
chế tai nạn mô tô, xe gắn máy ở khu vực nông thôn thông qua thực hiện quy tắc “ba 
phải” là phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; phải đi đúng phần 
đường, làn đường; phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính và “3 không” là 
không điều khiển xe sau khi uống rượu bia; không phóng nhanh vượt ẩu, rẽ bất ngờ; 
không chở vượt quá số người quy định, tăng cường công tác tuyên truyền ý thức 
phòng, chống các loại dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19.

5. Hạt Giao thông huyện
- Cử lực lượng trực tiếp tham gia phối hợp với các xã, thị trấn giải toả các trường

hợp vi phạm, tái vi phạm hành lang an toàn giao thông các tuyến đường huyện, đường 
nội thị. Kiểm tra tổng hợp báo cáo Ban an toàn giao thông huyện các điểm có nguy cơ 
cao gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường huyện quản lý.

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, thực 
hiện tổ chức kiểm tra, khảo sát các tuyến đường bộ, cầu, cống trên các tuyến 
đường huyện quản lý, lập kế hoạch sửa chữa kịp thời. Khơi thông các rãnh thoát 
nước mặt đường, phát quang cỏ dại hai bên lề đường; sơn, sửa lại các biển báo giao 
thông đã hư hỏng và bổ sung các biển báo hiệu còn thiếu. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện, nhắc nhở học sinh tự giác chấp 

hành pháp luật ATGT để hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông; chấp hành nghiêm 
việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tiếp tục thực 
hiện nghiêm quy định trách nhiệm của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm trong công 
tác bảo đảm trật tự ATGT và tiêu chí đánh giá đối với học sinh khi vi phạm về trật 
tự ATGT; đối với các địa phương có các tuyến đường quốc lộ 37, tỉnh lộ 396, 396B, 
396C, 391, 392 nhắc nhở học sinh không tụ tập dưới lòng đường, khu vực cổng 
trường trước giờ vào lớp, lúc tan trường gây ùn tắc giao thông; thực hiện nghiêm 
quy định trách nhiệm của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm trong công tác bảo đảm 
trật tự ATGT và tiêu chí đánh giá đối với học sinh khi vi phạm về trật tự ATGT. 

7. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Giang 
- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng bố trí mặt bằng tại khu vực Cầu Me 

để lắp đặt đèn chớp vàng cảnh báo giao thông.
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- Rà soát các dự án giao thông đang triển khai yêu cầu nhà thầu thi công đẩy 
nhanh tiến độ. Tập trung chỉ đạo nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc, trang thiết bị 
kỹ thuật, phân công cán bộ trực và thực hiện các biện pháp bảo đảm ATGT tại các 
công trình vừa thi công, vừa khai thác. Đối với dự án Chỉnh trang đô thị trên địa 
bàn thị trấn Ninh Giang đẩy nhanh tiến độ thi công, tổng vệ sinh, thu dọn vật liệu 
dư thừa trên toàn bộ dự án.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư của các dự án Khu dân cư-dịch vụ-thương mại phía 
Bắc Thị trấn Ninh Giang huyện Ninh Giang và dự án Chợ Đọ và Khu dân cư 
thương mại xã Ứng Hòe, Khu phố thương mại, chợ huyện Ninh Giang giải tỏa các 
vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè và vệ sinh môi trường trong khuôn viên 
của dự án.

8. Các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện
- Tuyên truyền, nhắc nhở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, hội viên, đoàn viên chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, ý 
thức phòng, chống các loại dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19; không vi phạm 
quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi 
trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; đi đúng phần đường, làn 
đường…;

- Các đồng chí thành viên Ban ATGT huyện được phân công theo dõi công tác 
bảo đảm trật tự ATGT tại các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong 
việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm trật tự ATGT trong các dịp lễ, tết 
và tổ chức đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang ATGT năm 2023; đồng thời đề 
xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục tình trạng mất ATGT, ùn tắc giao thông trên 
địa bàn.

- Báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan thường trực của Ban ATGT huyện.
9. Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện, Trung tâm GDNN-

GDTX huyện
Tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền đối với việc học sinh sử dụng xe 

điện, xe máy điện, xe gắn máy đến trường. Ký cam kết với cha mẹ học sinh, tuyệt 
đối không giao xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho học sinh sử dụng khi chưa 
đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy 
định khi tham gia giao thông đối với 100% học sinh trong các trường THPT và 
trung tâm GDNN-GDTX. Đối với các trường hợp học sinh cố tình vi phạm các quy 
định về ATGT như: đi xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm…yêu cầu các nhà trường 
có các biện pháp xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân vi phạm.
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10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội 
huyện

- Tích cực phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện, UBND các xã, thị trấn 
trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, gắn các hoạt 
động với các nội dung về ATGT.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm yêu cầu các hội viên, đoàn viên, 
tự giác chấp hành pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông và ý thức phòng, 
chống các loại dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19.

- Huy động các hội viên, đoàn viên khi tham gia giữ gìn trật tự ATGT tại các 
tuyến đường, địa bàn nơi cư trú, tổ chức các hội tự quản về An toàn giao thông.

11. UBND các xã, thị trấn
- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông vận tải trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 
Quý Mão và tổ chức đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang ATGT năm 2023 
trên địa bàn địa phương; Chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát, xử lý những điểm 
mất an toàn giao thông, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông hoặc những điểm 
có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường địa phương quản lý 
theo phân cấp;

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phát quang cây cối che khuất tầm 
nhìn. Vận động nhân dân tự chỉnh trang, sửa chữa hàng rào, nhà ở, dọn dẹp vệ sinh 
nơi ở và đường phố sạch đẹp, thông thoáng, không vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng 
đường, mái che, mái vẩy, xả rác thải, tập kết rác, phế liệu, chất thải không đúng 
quy định gây mất mỹ quan.

- Tổ chức giải tỏa, xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng lề đường, 
tập kết vật liệu xây dựng, tháo dỡ mái che, mái vẩy, pano, áp phích, biển quảng cáo 
lắp đặt trái phép, chợ cóc, chợ tạm tự phát vi phạm hành lang ATGT.

- Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm việc đậu, đỗ xe không đúng nơi quy 
định đặc biệt là tuyến đường huyện ĐH 01.

- Riêng đối với các xã: Đồng Tâm, Vĩnh Hòa, Tân Hương, Nghĩa An, Ứng 
Hòe và Thị trấn Ninh Giang tập trung giải tỏa dứt điểm việc lấn chiếm, lắp đặt mái 
che, mái vẩy không đúng quy định tại các tuyến đường ĐH 01 và Quốc lộ 37; Xử 
lý nghiêm các hộ cố tình vi phạm, không để tình trạng bày bán hàng hóa ra lòng 
đường, vỉa hè.

 - Các xã, thị trấn có mật độ tham gia giao thông đông như: Thị trấn Ninh 
Giang, Đồng Tâm, Nghĩa An, Tân Hương, Hồng Phong, Kiến Quốc, Hồng Phúc, 
Hưng Long, Tân Quang, Hồng Đức phải có kế hoạch chỉ đạo lực lượng đảm bảo 
ATGT của xã phân định rõ chỉ giới khu vực cho phép buôn bán, kinh doanh hàng 
hoá; nghiêm cấm họp chợ ở dưới lòng đường và lề đường. Phân công cụ thể các lực 
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lượng chức năng phối hợp với lực lượng liên ngành của huyện trong việc đảm bảo 
ATGT trong tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại các khu vực trọng điểm.

- Các địa phương tăng cường lực lượng công an, dân quân tự vệ xã đảm bảo 
giao thông vận tải tại các điểm có chợ họp cạnh đường giao thông, hướng dẫn nhân 
dân buôn bán hàng hoá đúng nơi quy định. Đồng thời thực hiện giải tỏa các trường 
hợp buôn bán lấn chiếm lòng đường gây ách tắc giao thông, không được để tình 
trạng ùn tắc giao thông trong trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Quý Mão 
năm 2023; Có kế hoạch xây dựng các phương án giải quyết phân luồng giao thông 
khi có ùn tắc giao thông xảy ra trên địa bàn địa phương.

- Phối kết hợp với lực lượng liên ngành ATGT của huyện, kiểm tra toàn bộ các 
bến đò ngang, bến bãi khai thác vật liệu xây dựng... thuộc các địa bàn địa phương 
quản lý. Yêu cầu các chủ đò, phà, chủ bến, bãi phải chấp hành các quy định của 
Pháp luật, đảm bảo an toàn kỹ thuật cho các phương tiện khai thác vận tải, đảm bảo 
an ninh, trật tự, phục vụ văn minh, lịch sự, đảm bảo giao thông thông suốt với mục 
tiêu an toàn, thuận tiện. Những bến đò ngang, bến bãi nào không đủ điều kiện mở 
bến, không đảm bảo an toàn kiên quyết xử lý, yêu cầu đình chỉ cho dừng hoạt động. 

- Bố trí lực lượng trực tết và báo cáo tình hình trật tự ATGT trong các dịp lễ, tết 
theo quy định. 

IV. HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Huy động lực lượng 
- Công an huyện và công an xã, thị trấn huy động tối đa các lượng bảo đảm 

trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán và Lễ 
hội xuân Quý Mão năm 2023.

- Ban ATGT huyện, Công an huyện, Phòng Kinh tế và hạ tầng, UBND các xã, 
thị trấn bố trí lực lượng trực 24/24 để chỉ đạo kịp thời công tác bảo đảm ATGT 
trong dịp Tết Dương lịch, đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý 
Mão năm 2023.

2. Chế độ báo cáo
a) Thời gian báo cáo
- Báo cáo kết quả tổ chức đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang ATGT 

trước ngày 18/01/2023.
- Tết Dương lịch: Báo cáo tình hình ATGT 03 ngày nghỉ Tết Dương lịch trước 

15h 30’ ngày 02/01/2023 (thời điểm báo cáo từ 0h00 ngày 31/12/2022 đến 14h30 
ngày 02/01/2023)

- Tết Nguyên đán Quý Mão: Báo cáo tình hình ATGT Tết Nguyên đán Quý 
Mão trước 15h 30’ ngày 26/01/2023; (thời điểm báo cáo từ 0h00 ngày 21/01/2023 
đến 14h30 ngày 26/01/2023, tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 
05 tháng Giêng năm Quý Mão). Hàng ngày, báo cáo tình hình TTATGT trước 12 
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giờ (thời điểm báo cáo từ 11h00 ngày hôm trước đến 11h00 ngày hôm sau); báo 
cáo dịp nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão có so sánh với dịp nghỉ tết Nhâm Dần trước 
08h00 ngày 27/01/2023.

b) Đơn vị báo cáo
- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng là Cơ quan Thường trực của Ban ATGT 

huyện theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh Hải 
Dương, Sở Giao thông vận tải tỉnh.

- Công an huyện; cơ quan thành viên Ban ATGT huyện; UBND các xã, thị 
trấn báo cáo tình hình đảm bảo trật tự ATGT và tai nạn giao thông về Ban ATGT 
huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

- Báo cáo đột xuất khi xảy ra tai nạn giao thông từ rất nghiêm trọng trở lên và 
ùn tắc giao thông kéo dài, ứ đọng khách tại các bến xe, bến đò, phà, … theo số 
điện thoại: 02203.766.689 hoặc Đồng chí Nguyễn Hoài Thu - Phó trường Ban An 
toàn giao thông-Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, số điện thoại: 
0979.086.005.

    UBND huyện yêu cầu các phòng ban chức năng, cơ quan đơn vị, đoàn thể có 
liên quan, các thành viên ban ATGT huyện phụ trách địa bàn các địa phương đã 
được phân công, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; xây dựng 
kế hoạch triển khai thực hiện gửi về Ban an toàn giao thông huyện qua Phòng Kinh 
tế và Hạ tầng trước ngày 25/12/2022 và tổng hợp báo cáo tình hình bảo đảm trật tự 
TTATGT theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Giao thông, Ban ATGT tỉnh;                              
- Thường trực Huyện ủy;                      (Để báo cáo)                             
- Thường trực HĐND huyện 
- Lãnh đạo UBND huyện;      
- Thành viên Ban ATGT huyện;                        (Để T/H). 
- UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị ;        
- Lưu: VT, KT&HT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Phan Nhật Thanh
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	Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang<ubnd.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




