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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ TÂN QUANG

Số:     /KH-UBND

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Tân Quang, ngày 13 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH
An toàn giao thông năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BATGT ngày 06/03/2023 của Ban an toàn giao 
thông huyện Ninh Giang; tổ công tác đảm bảo An toàn giao thông xã Tân Quang xây 
dựng Kế hoạch an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để 
xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH
1. Thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành 

pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
2. Phấn đấu giảm tối thiểu vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.
3. Đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt trên các tỉnh lộ 396B, 396C.
II. YÊU CẦU
1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ 

đầu năm 2023.
2. UBND xã, các thành viên tổ công tác đảm bảo An toàn giao thông căn cứ 

Quy chế hoạt động và nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, 
đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực chất, tránh hình thức.

3. Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyệt đối tuân 
thủ pháp luật về TTATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách 
nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 
TTATGT trên địa bàn.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng 

cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của 
Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban 
Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT 
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục 
kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ công tác đảm bảo 
An toàn giao thông xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Triển khai thực hiện đầy 
đủ các các chỉ đạo của các cấp, các ngành; đặc biệt của Ủy ban nhân dân huyện về 
công tác bảo đảm TTATGT.
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2. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào quy hoạch chung của tỉnh, 
huyện, xã trong việc sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận 
tải. Quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm việc 
xây dựng mới hoặc chỉnh trang hạ tầng các cụm công nghiệp, các khu dân cư thương 
mại….

3. Bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với xử lý các điểm lấn 
chiếm hành lang ATGT họp chợ tự phát, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; tạo môi 
trường hoạt động an toàn cho các đối tượng tham gia giao thông.

4. Tuyên truyền nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của 
phương tiện giao thông vận tải để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành 
đối với phương tiện, thân thiện với môi trường.

5. Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong 
quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng phương tiện, dịch vụ vận tải và tham 
gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm 
TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên 
truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo 
đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

6. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu 
quả TNGT; cải thiện năng lực sơ cấp cứu TNGT cho nhân viên trạm y tế, y tế đơn 
nguyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ xã đến thôn tạo sự đồng tình, hưởng 

ứng, ủng hộ của nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh 
vực trật tự an toàn giao thông, đảm bảo hành lang an toàn giao thông; ban hành Nghị 
quyết chuyên đề đưa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào sinh hoạt của 
các Chi bộ và đánh giá kiểm điểm tổ chức và đảng viên, người đứng đầu Đảng bộ, 
chi bộ trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Chị thị 18-CT/W của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng và các Văn bản hướng dẫn, triển khai thi hành của Trung ương và của 
tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XIII;

2. Công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường (phụ trách Giao thông)
Tham mưu cho UBND xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Tăng 

cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực nông thôn tỉnh Hải 
Dương”; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT hàng 
tháng để chủ động tổ chức triển khai thực hiện.

Phối hợp với Đài truyền thanh và các ban ngành, đoàn thể, các thôn đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định về an toàn giao 
thông và bảo vệ kết cấu hành lang an toàn giao thông.
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Phối hợp rà soát kỹ các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông trên hệ thống 
giao thông toàn xã để có kế hoạch xử lý dứt điểm.

Rà soát, điều chỉnh bổ sung hệ thống biển báo, gờ giảm tốc đường bộ trên các 
tuyến đường xã, đường thôn bảo đảm phù hợp với thực tế, đúng quy định, không gây 
cản trở lưu thông bình thường của các phương tiện cũng như đảm bảo mục tiêu an 
toàn giao thông;

Tham mưu cho lãnh đạo UBND xã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc kế 
hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, rà soát, thống kê, phân loại lập Sổ 
để quản lý, theo dõi hiện trạng lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ 
trên địa bàn quản lý; xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông, cá 
điểm hoạt động chợ cóc, chống tái lấn chiếm trên địa bàn xã; thực hiện nghiêm chế 
độ thông tin báo cáo hàng tháng, quý gửi về Ban an toàn giao thông huyện qua Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng huyện.

Phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện trong công tác tuyên truyền và kiểm 
tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. 

3. Lực lượng Công an
Phối hợp với công an huyện tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp về Luật giao 

thông đường bộ và các văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ đảng viên và nhân 
dân; tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các xe công nông, xe tự chế ba, bốn bánh, 
phương tiện kéo theo xe khác, vật khác chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự an 
toàn giao thông lưu hành trái phép trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã quản lý; xử 
phạt nghiêm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo 
hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng; học sinh, sinh viên chưa đủ 
tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy 
điện. 

Thực hiện tốt chế độ báo cáo về UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông.

4. Đài truyền thanh
 Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội 

dung về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thường xuyên phát thanh các 
thông điệp về an toàn giao thông. Sắp xếp, bố trí thời gian phát thanh chương trình an 
toàn giao thông vào thời gian phù hợp trên Đài truyền thanh và tiếp âm Đài phát 
thanh của huyện để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân.

5. Các Trường học 
Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường 

học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham gia giao 
thông. 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 đường bộ, đội mũ 
bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy và xe đạp điện; không điều khiển xe mô tô, xe 



4

gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấp phép lái xe; không uống rượu, bia; tổ chức 
ký cam kết tự giác chấp hành quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm khi ngồi 
trên mô tô, xe máy và đạp điện giữa hiệu trưởng các trường và ban đại diện cha mẹ 
học sinh; 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.

Đưa giáo dục an toàn giao thông vào giảng dạy trong trường học theo hướng dẫn 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo ngay từ đầu năm học mới; đồng thời xây dựng và duy 
trì “mô hình cổng trường an toàn giao thông” đúng tiêu chí.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo của UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông.

6. Công chức Địa chính -  Xây dựng và Môi trường (Phụ trách Xây dựng, 
đất đai, môi trường)

Chủ trì phối hợp với công chức phụ trách giao thông xã tham mưu cho UBND 
xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai nằm trong 
hành lang ATGT đường bộ trên tuyến đường tỉnh 396B, 396C và các tuyến đường xã, 
thôn trên địa bàn xã. 

Thực hiện tốt chế độ báo cáo của UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông.

7.  Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Văn hóa, Thông tin, thể dục, thể 
thao)

Chủ trì phối hợp tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động quảng cáo sai quy 
định trên các tuyến đường trong địa bàn xã; tham mưu cho UBND xã xử lý kịp thời 
theo quy định.

Căn cứ khẩu hiệu chủ đề năm 2023 đẩy mạnh tăng cường truyền thông bằng 
nhiều hình thức như: băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT; 
tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động, đoàn viên, hội viên và nhân dân về nâng cao nhận thức, ý thức, văn hóa khi 
tham gia giao thông. 

Thực hiện tốt chế độ báo cáo của UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông.

8. Trạm Y tế 
Phối hợp với Phòng y tế, Trung tâm Y tế huyện tăng cường tập huấn phổ biến 

kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông trong cộng đồng. 
Thực hiện tốt chế độ báo cáo của UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông.
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9. Công chức Tài chính - Kế toán 
Tham mưu cân đối, bố trí đủ kinh phí cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông để các ngành thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, nội dung bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông năm 2023; giải quyết kịp thời nguồn vốn giải tỏa hành lang ATGT các 
tuyến giao thông, ưu tiên bố trí nguồn vốn phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn xã.

 Thực hiện tốt chế độ báo cáo của UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông.

10. Các HTXDVNN 
Phối hợp với cán bộ, công chức có liên quan, Ban phát triển các thôn trong việc 

quản lý diện tích sản xuất nông nghiệp nằm trong hành lang ATGT tuyến đường tỉnh: 
396B,396C và các tuyến đường trên địa xã. 

Thực hiện tốt chế độ báo cáo của UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông.

11. Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Lao động, thương binh và xã 
hội)

Tham mưu cho lãnh đạo UBND xã tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình 
nạn nhân tai nạn giao thông là gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo của UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông.

12. Công chức Văn phòng - Thống kê (Đảng ủy - Nội vụ)
Theo dõi, tổng hợp, đề xuất khen thưởng, kỷ luật kịp thời các tổ chức, cá nhân 

có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện trật tự an toàn giao thông. Căn cứ vào 
chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thực hiện 
việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo của UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông.

13. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch 
Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các thôn tổ chức triển khai công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ kết cấu hành lang ATGT đường 
bộ. Tham mưu tư vấn xử lý các trường hợp vi phạm vệ kết cấu hành lang ATGT 
đường bộ.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo của UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông.
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14. Công chức Văn phòng - Thống kê (Văn phòng HĐND và UBND)
Chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung, hình thức các văn bản ban hành và tổ chức 

thực hiện các Hội nghị, kế hoạch UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các thôn tổ chức triển khai công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ kết cấu hành lang ATGT đường 
bộ.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo của UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 
hội 

Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai nội dung về đảm bảo an toàn giao thông 
trong các tổ chức chính trị-xã hội. Xây dựng và nhân rộng mô hình thôn an toàn giao 
thông với các tiêu chí: Tích cực tuyên truyền về an toàn giao thông, không chiếm 
dụng lòng lề đường, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết 
người.

Tích cực phối hợp với UBND xã, các thôn trong công tác tuyên truyền phổ biến 
pháp luật an toàn giao thông, gắn các nội dung về ATGT với hoạt động phong trào, 
các cuộc vận động của các tổ chức hội. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên 
truyền, xây dựng các mô hình hoạt động cụ thể về công tác an toàn giao thông trọng 
tâm về chấp hành quy định về bảo đảm ATGT qua đó nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật an toàn giao thông cho hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Triển khai các hoạt động nhằm yêu cầu các hội viên, đoàn viên, tự giác chấp 
hành pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông. 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.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo của UBND xã về công tác bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông.

16. Các ông Trưởng thôn
Chỉ đạo các chi hội, chi đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân 

dân chấp hành các quy định về an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hành lang an 
toàn giao thông.

Phối hợp với công chức phụ trách giao thông của xã, các chi hội đoàn thể, rà 
soát các điểm mất an toàn giao thông trên các tuyến đường xã và đường thôn, xóm, 
đường ra đồng. Trước mắt căn cứ điều kiện của từng thôn thì chủ động hoặc đề xuất 
với UBND xã tiến hành 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.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung hệ thống biển báo, gờ giảm tốc đường bộ 
trên các tuyến đường thôn bảo đảm phù hợp với thực tế, đúng quy định, không gây 
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cản trở lưu thông bình thường của các phương tiện cũng như đảm bảo mục tiêu an 
toàn giao thông.

Xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chống tái lấn chiếm 
trên địa bàn thôn phụ trách.

Tiếp nhận mặt bằng sau giải tỏa, chịu trách nhiệm chính trước Chủ tịch UBND 
xã trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa 
bàn thôn mình, nếu để tái vi phạm hoặc phát sinh vi phạm mới mà không kịp thời giải 
tỏa sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm hoặc kỷ luật. 

Phối hợp tốt với UBND xã trong công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý vi 
phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông qua các buổi họp của thôn.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo hàng tháng, quý gửi về UBND xã.
        Trên đây là Kế hoạch của UBND xã Tân Quang về việc bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông năm 2023 yêu cầu CBCC, các ban, ngành, đoàn thể, các ông trưởng thôn 
triển khai tổ chức thực hiện và toàn thể nhân dân nghiêm túc chấp hành./.

Nơi nhận:  
- UBND huyện;                                                                                     
- Ban ATGT huyện;
- TT Đảng ủy , HĐND, UBND;                                        
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;                                                              
- Trưởng thôn;
- Hiệu trưởng nhà trường;
- Lưu: VP.                                                        

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

     Lê Văn Phúc
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