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UBND HUYỆN LỆ THỦY 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 
 

Số: 03/BATGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Lệ Thủy, ngày 09 tháng 8 năm 2019 
 

V/v tăng cường bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc 

khánh 02/9/2019. 
 

 

Kính gửi: - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Công an huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 
  

 

Để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của 

nhân dân trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2019 được an toàn, thông suốt, Chủ tịch 

UBND huyện - Trưởng ban An toàn giao thông huyện yêu cầu: 

1. Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm 

tra, kiểm soát xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm về trật tự ATGT ở các xã, thị 

trấn, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn trước, 

trong và sau Lễ Quốc khánh 02/9; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền 

quản lý tăng cường và đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các hành 

vi vi phạm trật tự ATGT; phối hợp với UBND các xã, thị trấn đảm bảo tốt công tác 

trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn triệt để các nhóm lưu manh 

côn đồ, gây rối trật tự công cộng, xử lý các tụ điểm tệ nạn xã hội; tăng cường tuần 

tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời những đối tượng quá khích khi sử dụng phương 

tiện đua xe trái phép gây mất an toàn cho người qua lại. 

2. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hành lang, vỉa 

hè dọc các tuyến đường; tuyệt đối không để cho nhân dân tự tiện cơi nới, cắm lều 

quán, bày bán hàng trên phạm vi hành lang an toàn đường bộ gây cản trở ATGT cho 

các phương tiện tham gia giao thông, nhất là tuyến đường Nguyễn Tất Thành, các 

tuyến đường nội thị thị trấn Kiến Giang và các tuyến đường dọc sông Kiến Giang; 

phát động hưởng ứng việc ra quân phát quang, tu sửa, bảo vệ các trục đường liên xã, 

vệ sinh môi trường đường thôn, ngõ xóm sạch sẽ, thoáng đẹp. 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện có kế hoạch tuyên truyền các thông điệp về công tác đảm bảo trật tự ATGT 

bằng nhiều hình thức và tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, 

tạo không khí vui tươi, lành mạnh; lồng ghép tuyên truyền pháp luật về trật tự 

ATGT rộng rãi trong nhân dân.  

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền 

pháp luật về trật tự ATGT trước, trong và sau dịp Lễ Quốc khánh 02/9 đến học sinh 

các cấp trên toàn huyện, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của giáo viên và học 

sinh trong quá trình tham gia giao thông; đồng thời xử lý các học sinh đi các phương 

tiện tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện (mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và 

các loại xe tương tự...). 
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5. Huyện đoàn chỉ đạo các đoàn cơ sở phối hợp cùng chính quyền xã, thị trấn 

thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền về trật tự ATGT ở cơ sở; phát động đoàn 

viên thanh niên vệ sinh đường thôn xóm sạch sẽ, thoáng đẹp; vui chơi đón Lễ Quốc 

khánh 02/9 lành mạnh.  

6. Đề nghị UBMTTQVN huyện chỉ đạo UBMTTQVN các xã, thị trấn phối hợp 

với chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi 

tầng lớp nhân dân nhằm chuyển biến mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm của người tham 

gia giao thông, phấn đấu kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. 

7. Đề nghị Công ty Cổ phần đường thủy Quảng Bình chỉ đạo Trạm Quản lý 

đường thủy nội địa Kiến Giang phối hợp với Công an huyện, Thanh tra giao thông 

và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi 

phạm về đường thủy nội địa; đồng thời quản lý luồng lạch, thanh thải các chướng 

ngại vật; trục, di chuyển các phao vào bờ trong thời gian diễn ra lễ hội bơi đua 

thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và lắp đặt các biển báo hiệu ATGT đường 

thủy đầy đủ.  

8. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn 

khẩn trương tu sửa phương tiện đảm bảo an toàn về kỹ thuật, chất lượng, có hình 

thức đẹp, huy động tối đa khả năng phương tiện của đơn vị vào tham gia vận tải 

phục vụ khách trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9. 

9. Ông Trần Văn Trường (Chủ đầu tư) cầu phao dân sinh An Phong Lệ Thủy và 

Cầu phao dân sinh Xuân Bồ xã Xuân Thủy đi chợ Hôm Trạm xã Mỹ Thủy có 

phương án tháo cầu, di chuyển đến vị trí neo đậu khác để phục vụ lễ hội bơi đua 

thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang từ ngày 23/8/2019 đến hết ngày 

02/9/2019 (nhất là các ngày có bơi đua theo kế hoạch của Ban tổ chức lễ hội: Bơi 

xã, bơi huyện).    

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời báo cáo 

Ban An toàn giao thông huyện (qua phòng Kinh tế & Hạ tầng) về diễn biến trật tự 

ATGT trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2019 biết, chỉ đạo./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban ATGT tỉnh;    
- TV Huyện uỷ;        (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Huyện đoàn;                                                                  
- Trạm QLĐTNĐ Kiến Giang; 

- Đăng website UBND huyện; 

- Lưu VT, KTHT.                                             

           KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phan Hồng Đăng 
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