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KẾ HOẠCH 

Bảo đảm 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 2021 

 

 Thực hiện Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc bảo đảm 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 2021; Văn bản số 5598/UBND-KTN ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch 

Covid-19 tron dịp tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 

2021; Kế hoạch số162/KH-BATGT ngày 11/12/2020 của Ban An toàn giao 

thông tỉnh Phú Thọ về việc Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, 

chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịnh, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ 

hội xuân 2021. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho Nhân dân vui đón Tết 

Dương Lịch,Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021. Ban An toàn giao 

thông huyện xây dựng Kế hoạch triển khai với những nội dung cụ thể sau: 

 I. MỤC ĐÍCH 

 1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham 

gia giao thông, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định ngành y tế về phòng, 

chống dịch Covid-19. Xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp 

nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên. 

 2. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông tại các 

nút giao trọng điểm, các lối đi ra, vào các trung tâm lễ hội trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021. 

 II. YÊU CẦU 

 1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đoan Hùng từ cấp 

huyện đến các xã, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2021. 

 2. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, 

phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyệt đối tránh 

hình thức, triệt để thực hành tiết kiệm. 

 3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động và toàn thể nhân dân; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu 

với kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. 

 4. Phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong 

đợt cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021, 
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đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thuận tiện, nhanh chóng, không để tồn đọng 

khách tại các bến xe.  

 5. Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang, bảo trì kết cấu hạ 

tầng giao thông, bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận 

tiện của nhân dân. 

 6. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm 

TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về 

TTATGT. 

 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến các địa phương đối 

với công tác bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thông. 

 2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, 

hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Đổi mới công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, gắn với phòng, chống dịch 

Covid-19 tới mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật 

khi tham gia giao thông, đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông; phát huy hiệu 

quả truyền thông (bằng hệ thống đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn); tập 

trung tuyên truyền với các khẩu hiệu: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp 

luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông" với những nội dung; “Đã uống rượu, bia 

- không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; 

không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe 

máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; dừng xe quan sát khi 

qua đường ngang qua đường sắt; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; rửa tay 

đúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông. 

 3. Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng yêu 

cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

Lễ hội xuân 2021; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành 

đầy đủ các quy định của pháp luật về TTATGT, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt 

các quy định về chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tại các đầu mối 

giao thông chính, trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng, cũng như 

đội ngũ điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện.  

 4. Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các 

vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; 

đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi 

và người dân. Chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi điều khiển 

phương tiện vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn 

đường; dừng đỗ phương tiện trái phép; dừng, đỗ phương tiện trái phép; không đội 

mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; không nhường đường cho xe ưu tiên; 

chở quá tải trọng, quá số người quy định; không có Giấy phép lái xe, bằng cấp, 

chứng chỉ chuyên môn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm 
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an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm…Tăng cường khai 

thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, để kiểm tra, xử lý 

đối với các trường hợp vi phạm, đối tượng tập trung kiểm tra xử lý người điều 

khiển xe ô tô khách, ô tô chở hàng hóa…Cương quyết ngăn chặn các vụ đua xe 

trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, trấn áp mọi hành vi chống người thi 

hành công vụ. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm 

an ninh, an toàn tại các bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch, trên các 

tuyến, luồng đường thủy phức tạp.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Ban An toàn giao thông huyện: 

 Phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, kế 

hoạch về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm về trật tự an 

toàn giao thông; 

 Chỉ đạo Công an huyện xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn 

vị trong công tác đảm bảo TTATGT đường bộ và đường thủy nội địa. 

 Theo dõi, tổng hợp tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao 

thông trên địa bàn huyện, để kịp thời báo cáo Ủy ban An toàn giao thông tỉnh. 

 2. Công an huyện: 

 Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi 

phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; 

đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi 

và người dân. Chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi điều khiển 

phương tiện vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn 

đường; dừng, đỗ phương tiện trái phép; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, 

xe gắn máy; không nhường đường cho xe ưu tiên; chở quá tải trọng, quá số người 

quy định; không có Giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; phương 

tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không trang bị 

dụng cụ cứu sinh, cứu đắm…Tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị 

giám sát hành trình của xe ô tô, để kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi 

phạm, đối tượng tập trung kiểm tra xử lý người điều khiển xe ô tô khách, ô tô chở 

hàng hóa…Cương quyết ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự 

công cộng, trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ. Tiến hành kiểm tra 

việc thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn tại các bến khách 

ngang sông, trên các tuyến đường thủy phức tạp. 

 Xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị trong công tác đảm 

bảo TTATGT đường bộ và đường thủy nội địa. 

 3. Đài truyền thanh - truyền hình huyện: 

 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng 

dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Chú trọng vận động nhân dân 

thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; 

không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ 
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bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi 

trên xe ô tô; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; rửa tay đúng cách và mang 

khẩu trang khi tham gia giao thông…Vận động người dân sử dụng phương tiện 

tham gia giao thông công cộng đi lại trong dịp Tết và dự Lễ hội xuân. Cập nhật 

kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp tết và tại khu 

vực diễn ra Lễ hội xuân trong các bản tin thời sự, chuyên mục an toàn giao 

thông. 

 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

 Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao 

thông trong học đường; tăng thời lượng và đa dạng hóa hình thức giảng dạy 

pháp luật về an toàn giao thông ở tất cả các cấp học. Đẩy mạnh tuyên truyền, 

giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.  

 Thực hiện phổ biến và yêu cầu học sinh tự giác chấp hành quy định pháp 

luật về an toàn giao thông. 

 5. Phòng Y tế huyện, Trung tâm y tế huyện: 

 Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện ứng trực 24/24 giờ, sãn sàng 

nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và nguồn máu dự 

phòng, dịch truyền để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cấp cứu, điều trị 

nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiệt hại về người. 

 Có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh tình huống có 

người nhiễm Civid-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện giao thông 

vận tải công cộng.  

 6. UBND các xã, thị trấn: 

 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch cụ thể và tăng cường các giải pháp 

để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động, thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc có văn bản chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả đảm 

bảo phù hợp với tình hình tại địa phương. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải 

pháp giải tỏa hành lang an toàn giao thông; bảo vệ duy trì bảo đảm an ninh trật 

tự trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa thuộc địa bàn quản lý. 

 Chỉ đạo Ban An toàn giao thông cấp xã, thị trấn nâng cao vai trò trách 

nhiệm trong chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên 

địa bàn; nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp 

bảo đảm 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 2021 kịp thời báo 

cáo tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông về Ban ATGT 

huyện, trong dịp nghỉ lễ, tết theo đúng quy định. 

 7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện của cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Tham mưu, đề xuất, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

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

nhiệm vụ hoặc thiếu trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ được giao. 
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Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng báo cáo tình 

hình trật tự an toàn giao thông của Ban An toàn giao thông huyện báo cáo Ban 

An toàn giao thông tỉnh theo quy định. 

 8. Chế độ báo cáo:  

 Công an huyện, ban ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, 

thị trấn thực hiện chế độ báo cáo tình hình bảo đảm TTATGT, TNGT trong dịp 

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 theo đúng quy 

định. Báo cáo gửi về Ban An toàn giao thông huyện - Địa chỉ: số 1, ngõ 592, 

đường Đồng Tâm, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng; hoặc địa chỉ (Email: 

kinhtehatang.doanhung@gmail.com; ĐT 0852299111) để tổng hợp báo cáo Ủy 

ban nhân dân huyện và Ban An toàn giao thông tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban An toàn giao thông tỉnh (để b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Đài truyền thanh -  truyền hình huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các thành viên Ban an toàn giao thông; 

- Lưu: VT, BATGT. 

 

TM. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

Nguyễn Đức Lương 
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