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KẾ HOẠCH 

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

 Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BATGT ngày 12/12/2022 của Ban an toàn 

giao thông huyện Gia Lộc về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023; 

Nhằm bảo đảm an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại trong dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 của nhân dân vui xuân đón 

Tết. Ban An toàn giao thông xã Gia Tân xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý 

Mão năm 2023 trên địa bàn với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT, bảo đảm giao thông thông 

suốt, an toàn, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông; phục vụ tốt nhu cầu đi lại của 

nhân dân và công tác vận chuyển hàng hóa gắn với thực hiện phòng chống các loại 

dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 dịp trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham 

gia giao thông, phổ biến các tình huống nguy hiểm và nguy cơ gây tai nạn giao thông 

cao như uống rượu, bia khi lái xe, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, chạy 

xe không đúng phần đường, làn đường,… nhất là những tiệc vui cuối năm do đã sử 

dụng rượu, bia. 

3. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết và nghiêm 

khắc các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đúng người vi 

phạm và đúng pháp luật, không phân biệt người vi phạm điều khiển phương tiện 

cơ giới hay phương tiện thô sơ hoặc đi bộ. Xử lý nghiêm khắc các hành vi chống 

lại người thi hành công vụ. 

5. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật 

tự ATGT, chỉ dẫn phân luồng, giảm thiểu ùn tắc tại các khu vực có mật độ phương 

tiện, người tham gia giao thông lớn như các cổng trường học, Công công ty Haivina, 

khu vực Cổng trào huyện Gia Lộc. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

Tập trung vào các nội dung sau: 

 - Tuyên truyền về tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông, đặc biệt là 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023; 
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- Tuyên truyền người dân thực hiện “Đã uống rượu bia, không lái xe”, 

“Không phóng nhanh vượt ẩu, không chở quá số người quy định”, “Phải đội mũ bảo 

hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy”, “Phải giảm tốc độ từ đường nhánh ra 

đường chính”; 

- 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;  

- Tuyên truyền các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông qua thực hiện quy 

tắc “3 phải”: 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 nhánh ra đường chính và “3 

không”: không điều khiển xe sau khi uống rượu bia; không phóng nhanh vượt ẩu, rẽ 

bất ngờ; không chở quá số người quy định; 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân: không vi phạm lấn chiếm lòng, lề 

đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa. 

1.2. Phương pháp tuyên truyền 
- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã; 

- Tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông cho đối tượng là học sinh 

trong các nhà trường trên địa bàn; 

- Tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động chấp hành các quy định về an 

toàn giao thông và văn hóa giao thông tại tất cả các thôn trên địa bàn. 

- Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động của các ngành, đoàn thể; 

- Sử dụng áp phích, băng rôn, khẩu hiệu treo tại trụ sở các cơ quan, đơn vị 

tại các tuyến đường nơi nhiều phương tiện và đông người qua lại. 

2. Công tác đảm bảo ATGT, kiểm tra và xử lý vi phạm 

- Tập trung kiểm tra toàn bộ các tuyến đường do UBND xã quản lý, các vị trí 

cầu cống, sửa chữa ngay những vị trí hư hỏng, giải tỏa các chướng ngại cản trở ra 

khỏi phạm vi mặt đường. Yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công các công trình giao 

thông đang thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh các công tác bảo đảm giao 

thông, thu dọn nguyên vật liệu, di chuyển phương tiện, thiết bị thi công ra ngoài 

phạm vi mặt đường, bảo đảm mặt đường bằng phẳng, bảo đảm vệ sinh môi trường 

để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn; 

- Tổ chức lực lượng kiểm tra, giải toả các tụ điểm thường xuyên mất trật tự 

an toàn giao thông, các điểm họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường để bày bán hàng 

hóa gây mất an toàn giao thông. 

3. Tổ chức lực lượng thực hiện công tác giải tỏa lòng, lề đường, vỉa hè 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng yếu 

- Địa bàn: Khu vực Cổng chào huyện tiếp giáp với xã Gia Lộc 

- Đối tượng giải tỏa: Giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông như: 

lấn chiếm hành lang, lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, các điểm 

họp chợ ở dưới lòng đường, biển quảng cáo bán hàng bày dưới lòng đường và các 

vi phạm khác. 

3.3. Thời gian thực hiện giải tỏa: 

* Tết Dương lịch:  

- Từ ngày 22/12/2022 đến ngày 26/12/2022: Ban an tàn giao thông xã chủ 

động tự tiến hành tổ chức giải tỏa đối với các vi phạm trên địa bàn.  
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- Từ ngày 28/12/2022 đến ngày 30/12/2022: Kết hợp với Ban ATGT huyện 

hỗ trợ lực lượng, phương tiện thực hiện giải tỏa đối với các vị trí chưa thực hiện 

giải tỏa triệt để. 

 - Từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023: Ban ATGT xã thực hiện 

việc duy trì chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đồng thời tuyên 

truyền nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh buôn bán không được bày bán hàng 

hóa xuống lòng đường, vỉa hè, đảm bảo giao thông thông suốt, tránh ùn tắc. 

* Tết Âm lịch: 

- Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 11/01/2023: Ban an toàn giao thông xã tự 

tiến hành tổ chức giải tỏa đối với các vi phạm trên địa bàn. 

- Từ ngày 12/01/2023 đến ngày 18/01/2023: Kết hợp với Ban ATGT huyện 

hỗ trợ lực lượng, phương tiện thực hiện giải tỏa đối với các vị trí chưa thực hiện 

giải tỏa triệt để. 

- Từ ngày 19/01/2023 đến hết ngày 21/01/2023: Ban ATGT xã thực hiện 

việc duy trì chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đồng thời tuyên 

truyền nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh buôn bán không được bày bán hàng 

hóa xuống lòng đường, vỉa hè, đảm bảo giao thông thông suốt, tránh ùn tắc. 

3.4. Lực lượng và phương tiện tham gia giải tỏa: 

* Lực lượng:  

- Lãnh đạo UBND xã: 01 đồng chí;  

- Công an xã: 03 đồng chí; 

- Cán bộ công chức,  ban ngành, đoàn thể: 10 đồng chí  

* Phương tiện: 

- 01 xe bán tải và phương tiện cá nhân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cán bộ địa chính, xây dựng. 

- Tham mưu, đề xuất UBND xã thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa các vi phạm 

hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa 

bàn. 

- Chủ trì và phối hợp với Công an xã, đơn vị quản lý đường bộ và các bộ 

phận thuộc UBND xã có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành 

vi vi phạm liên quan đến trật tự ATGT, quản lý trật tự hè phố, lòng đường và hành 

lang đường bộ trên địa bàn đặc biệt là các tuyến đường trục chính qua trung tâm 

huyện và khu vui chơi giải trí, trường học, khu di tích lịch sử, văn hóa... 

- Kiểm tra, rà soát, xử lý và phối hợp xử lý theo trách nhiệm và thẩm quyền 

đối với các công trình xây dựng trái phép, không được cấp phép, không đảm bảo 

an toàn và vệ sinh môi trường, chiếm dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè gây cản 

trở và mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã tiến hành giải tỏa vi phạm về trật tự 

xây dựng, rà soát các vị trí vỉa hè bị hư hỏng, bất hợp lý để tham mưu cho UBND 

huyện và các cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa, cải tạo để đảm bảo mỹ quan 

đô thị và an toàn giao thông. 

- Tăng cường công tác quản lý về đất đai, phối hợp với Trưởng thôn trên địa 

bàn kiểm tra, rà soát các vị trí kho bãi vật liệu nằm sát các tuyến đường giao 
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thông. Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và tình 

trạng lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ theo quy định. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng xác định tính hợp pháp, nguồn gốc đất đai 

để làm căn cứ cho việc giải toả vi phạm hành lang đường bộ.  

2. Công an xã 

- Chỉ đạo các lực lượng Công an chính quy và Công an bán chuyên trách 

các khu dân cư của xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao và công tác 

phối hợp theo thẩm quyền; tập trung kiếm tra, phối hợp xử lý kiên quyết các hành 

vi vi phạm an ninh trật tự, vi phạm hành lang ATGT, trật tự đô thị trên các tuyến 

đường thuộc địa bàn xã. 

- Chủ trì, phối hợp với các Cán bộ công chức xã trong việc tổ chức lực 

lượng bảo đảm an toàn khi tổ chức cưỡng chế giải tỏa các trường hợp cố tình vi 

phạm lấn chiếm hành lang, trật tự đô thị các tuyến đường trên địa bàn xã. 

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra trên các 

tuyến đường, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự công 

cộng, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và trật tự đô thị. 

- Bố trí lực lượng và phương tiện thực hiện Kế hoạch; thiết lập kỷ cương 

trật tự công cộng trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm khác thuộc thẩm 

quyền. 

3. Cán bộ Tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp với cán bộ Địa chính, xây dựng và môi trường xã tổ 

chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về 

quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; các quy định xử phạt, cưỡng 

chế vi phạm hành lang giao thông đường bộ. 

- Tham mưu, tư vấn các giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm; văn bản 

cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành. 

4. Cán bộ Văn hoá-Xã hội, Trưởng Đài Truyền thanh  
- Kiểm tra, cung cấp thông tin về các trường hợp lắp biển quảng cáo vi 

phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ để giải tỏa, cưỡng chế. 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền Kế hoạch này trên Đài phát thanh, 

Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan chuẩn bị các nội dung tuyên truyền 

tới mọi tầng lớp nhân dân, mở chuyên mục về công tác quản lý hành lang, quản lý 

lòng lề đường, trật tự ATGT. Tăng thời lượng phát thanh về công tác này để người 

dân biết và thực hiện. 

- Cử cán bộ tham gia cùng các lực lượng chức năng trong quá trình triển 

khai thực hiện Kế hoạch để có thông tin, tư liệu hàng ngày tuyên truyền trên Báo, 

Đài. 

-  Bố trí xe tuyên truyền lưu động đế tuyên truyền công tác giải toả hành 

lang đường bộ. 

5.  Cán bộ Tài chính – Kế toán 

Tham mưu cho UBND xã, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch, 

trình Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định. 
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6.  Đề nghị Phòng kinh tế - Hạ tầng; cơ quan quản lý đường bộ 

- Phối hợp với các ngành chức năng; đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện 

công tác tuyên truyền; kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm; giải tỏa vi phạm 

hành lang đường bộ theo chức năng. 

- Phối hợp giúp UBND xã thực hiện công tác cưỡng chế các trường hợp vi 

phạm không tự giác tháo dỡ, di dời. 

- Bố trí lực lượng và phương tiện tham gia thực hiện giúp UBND xã giải 

tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn. 

7.  Đề nghị Điện lực Gia Lộc; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn 

huyện: Chỉnh trang hệ thống lưới điện; hệ thống cáp thông tin treo trên cột điện, 

cột viễn thông. 

8. Đề nghị Uỷ Ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên, Hội 

Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội chữ thập đỏ xã. 
- Tích cực tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT, đẩy mạnh việc tuyên 

truyền phồ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý hành lang an toàn đường 

bộ, trật tự quản lý đô thị tại đơn vị, cơ quan mình bằng nhiều hình thức phong phú, 

đa dạng, phù hợp. 

- Tổ chức sinh hoạt và phổ biến chủ trương, vận động hội viên, đoàn viên 

tự giác, gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. 

- Thành lập các tổ chức để quản lý các đoạn, tuyến đường như: “Đoạn 

đường tự quản”, “Tuyến đường kiểu mẫu”... gắn với phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hình thành nếp sống văn hóa giao 

thông ở tất cả các khu phố,  góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia 

bảo đảm trật tự ATGT”. 

9.  Các thành viên Ban an toàn giao thông xã 
- Kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương do mình được phân công 

quản lý trong việc thực hiện Kế hoạch này. Kịp thời báo cáo đề xuất với UBND xã 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Tổng hợp, báo cáo, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuât sắc và phê bình, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không hoàn thành 

nhiệm vụ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thi hành nhiệm vụ được giao. 

10. Các cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị 

lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn xã...: Có trách nhiệm phổ biến, 

tuyên truyền và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh 

gương mẫu chấp hành, chủ động dọn dẹp, tháo dỡ khi vi phạm hành lang đường, 

phố. 

11. Các khu thôn 

 -Tổ chức tuyên truyền theo kế hoạch của Ban an toàn giao thông UBND 

xã, vận động nhân dân hưởng ứng và gương mẫu chấp hành trật tự ATGT. 

 - Ban chi ủy các thôn thường xuyên đến tận nhà các hộ kinh doanh đang 

vi phạm, làm công tác tuyên truyền cho họ hiểu và chấp hành, đồng thời huy động 

các lực lượng tại khu dân cư như: Tổ tự quản về ANTT, Cựu chiến binh... tăng 
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cường công tác phát hiện nhắc nhở, xử lý các vi phạm về trật tự công cộng, không 

để tái lấn chiếm, lòng lề đường, vỉa hè, tái lấn chiếm hành lang ATGT.  

* Chế độ báo cáo: 

Văn phòng HĐND - UBND xã báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện 

công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán và Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 về Ban ATGT huyện (qua phòng Kinh tế 

và Hạ tầng) chậm nhất đến hết ngày 27/01/2023 để tổng hợp báo cáo UBND 

huyện. 

Trên đây là Kế hoạch bảo đảm tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 của Ban an toàn giao 

thông xã. Ban An toàn giao thông xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn 

thể, các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban ATGT huyện; 

- Phòng KTHT huyện; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các thành viên Ban ATGT xã; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VP,UBND. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

  

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Phạm Duy Thoại 
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