
UBND HUYỆN THANH MIỆN
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Số:        /BATGT-KTHT
V/v triển khai các nhiệm vụ bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông trong dịp 
nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 và 

khai giảng năm học mới 2022-2023

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

Thanh Miện, ngày       tháng       năm 2022

Kính gửi: 
      - Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện;
      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2478/UBND-VP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 và khai giảng năm học mới 
2022-2023, Ban An toàn giao thông huyện đề nghị các cơ quan thành viên, 
UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện, UBND các xã, 
thị trấn duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân, yêu 
cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn 
vị nêu gương, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông (TTATGT). 

2. Đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn tập trung tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới các tầng lớp Nhân dân; 
hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông; thường xuyên cập nhật kịp thời tình 
hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và các thông tin hướng dẫn, hỗ trợ đi 
lại trong dịp nghỉ Lễ.

Công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin tình hình 
TTATGT dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2022 như sau:

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: 02203.839.911; 0982.255.458; 
0902.170.946.

- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh): 0692.829.303; 
02203.852.365.

- Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải): 0913.830.556.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trên địa bàn huyện 

tổ chức tuyên truyền, ký cam kết thực hiện các tiêu chí về văn hóa giao thông 
đối với học sinh ngay đầu năm học mới; đối với các trường tiểu học, cơ sở giáo 
dục mầm non, chủ động tuyên truyền, ký cam kết đối với phụ huynh không thuê 
các phương tiện xe tự chế để chuyên chở, đưa đón học sinh; không tập trung khu 
vực cổng trường gây ùn tắc, mất an toàn giao thông.
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4. Hạt đường bộ huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng 
các tuyến đường huyện; rà soát, bổ sung, thay thế các báo hiệu đường bộ, dỡ bỏ 
các biển báo không phù hợp, khó nhận biết, gây nhầm lẫn cho người tham gia 
giao thông; thường xuyên rà soát xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 
xử lý điểm đen, vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông.

5. Công an huyện duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về 
bảo đảm TTATGT; tăng cường xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc 
độ khi điều khiển phương tiện; tiếp tục siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện 
theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Đối với các địa phương có hoạt động bến khách ngang sông, tiếp tục 
thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện; kiên quyết đình chỉ hoạt 
động đối với các bến không bảo đảm điều kiện hoạt động, điều kiện an toàn về 
người và phương tiện.

7. UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 
04 ngày nghỉ lễ (từ 01/9/2022 đến 04/9/2022) về Ban An toàn giao thông huyện 
trước 13 giờ 00 phút ngày 04/9/2022 để tổng hợp báo cáo Ban An toàn giao 
thông tỉnh (theo mẫu gửi kèm).

Thông tin liên hệ theo địa chỉ zalo: ATGT Thanh Miện hoặc đ/c Phùng Vũ 
Trung – Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (SĐT 0982.085.383).

Ban An toàn giao thông huyện đề nghị các cơ quan thành viên, UBND các 
xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: BATGT, KTHT (25b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Bùi Hữu Tiếp



BÁO CÁO
Tình hình trật tự an toàn giao thông 04 ngày nghỉ Lễ 02/9/2022

(Thời gian từ ngày 01/9/2022 đến 11 giờ 00 phút ngày 04/9/2022)
I. TAI NẠN GIAO THÔNG
1. Báo cáo tổng hợp

Số vụ Số người chết Số người bị thương
So sánh với 
nghỉ lễ 02/9 
năm 2021

So sánh với 
nghỉ lễ 02/9 
năm 2021

So sánh với 
nghỉ lễ 02/9 
năm 2021

STT Tai nạn giao 
thông

04 ngày nghỉ 
lễ 2/9 (từ 

01/9/2022 đến 
04/9/2022) +/- %

04 ngày nghỉ 
lễ 2/9 (từ 

01/9/2022 đến 
04/9/2022) +/- %

04 ngày nghỉ 
lễ 2/9 (từ 

01/9/2022 đến 
04/9/2022) +/- %

1 Đường bộ
2 Đường thủy

Tổng cộng:

2. Tóm tắt các vụ TNGT
II. Tình hình, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
1. Hoạt động vận tải khách
2. Tình hình ùn tắc giao thông

Người lập …………, ngày 04 tháng 9 năm 2022
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-25T13:37:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-25T15:06:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-25T15:06:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-25T15:06:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-25T15:06:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<ubnd.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




