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KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông năm 2015 và mở đọt cao điểm
đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Át Mùi,
Lễ hội Xuân năm 2015

Căn cứ Kế hoạch số 3376/KH-UBND, ngàỵ 31/12/2014 của ủ y ban nhân
dân tỉnh Kon Tum, về tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao
thông Têt Dương lịch, Tết Nguyên đán Át Mùi và Lễ hội xuân năm 2015 trên địa
bàn tình Kon Tum; Văn bản sổ 56/UBND-KTN, ngày 13/01/2015 của UBND tinh
Kon Tum, về việc Tổ chức Lễ ra quân năm An toàn giao thông năm 2015; Kế
hoạch sô 03/KH-BATGT, ngày 16/01/2015 của Ban An toàn giao thông tỉnh, về
việc tổ chức Lề ra quân năm An toàn giao thông 2015. ủ y ban nhân dân thành phố
Kon Tum xây dựng Ke hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, với nhưng
nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU.
- Thực Tiiện các giải pháp trọng tâm giảm tai nạn .giao thông và ùn tắc giao
thông trong dịp tết Nguyên đán Ât Mùi và Le hội xuân năm 2015; Đảm bảo trật tự,
an toàn giao thông ngay trong những tháng đầu năm 2015, tạo tiền đề thực hiẹn có
hiệu quả Chương trình năm An toàn ậiao thông 2015 với chủ đề: ,ằSiểt chặt quản
lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiếm soát tải trọng phương tiện ”, với khẩu hiệu
hành động “Tỉnh mạng con người là trên hết
- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân về trật tự, an toàn giao
thông, thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông của người dân trong
dịp Tết.
.
- Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, uáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện
cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Át Mùi và Lễ hội xuân năm 2015.
II. NỘI DƯNG THỰC HIỆN.
1. Tổ chức Lễ ra Năm An toàn giao thông năm 2015:
1.1.
Nội dung tổ chức Lễ ra qụân tại thành phố: ƯBND thành phố phối
hợp với Ban An toàn giao thông tinh tổ chức Lề ra quân Năm An toàn giao thông
năm 2015 tại thành phổ với sự tham gia của các cơ quan, ban ngành cua tinh va
thành phố Kon Tum, như sau:
- Thời gian, địa điểm: Đúng 07h00’ ngày 22/01/2015 (Thứ 5) các cơ quan,
đơn vị tập trung phương tiện, lực lượng tham gia và ổn định tổ chức tại Quảnệ
trường 16/3, phường Quang Trung, thành phổ Kon Tum; Lễ khai mạc được tô
chức, vào lúc 08h00’ cùng ngày.

- Thành phần tham gia:
+ Tinh Kon Tum: Mời Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh
đạo ủ y ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tinh; Các Sở,
ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Y tê, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an
tinh, Giáo dục và Đào tạo, BCH Quân sự tinh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tình, Thanh
tra Sờ Giao thông Vận tải, phòng Cảnh sát giao thông-Công an tinh, Hội Cựu chiến
binh, Hội Liên hiệp phụ nừ, Liên đoàn Lao động, Tinh đoàn Kon Tum; Các đom vị
trường học: Phân hiệu Đại học Đà Nằng tại Kon Tum, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
thuật, Trung cấp nghề, Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trung cấp y; Công ty Taxi
Mai Linh Kon Tum, Công ty Taxi Sun Kon Tum (Tông số 24 đom vị với 500 người
tham gia).
+ Thành phố Kon Tum: Mời Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND
thành phố, Lãnh đạo UBND thành phố, Lãnh đạo ủ y ban MTTỌ Việt Nam thành
phổ và Lành đạo các cơ quan, đom vị là Thành viên Ban An toàn giao thông thành
phố.
- Phân bỗ số lượng cho các đơn vị, địa phương thuộc thành phố: Tổng sổ
700 người, cụ thể như sau:
+ Các cơ quan, đom vị là Thành viên Ban An toàn giao thông thành phổ:
04người/đơn vị. Đối với Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố mồi
đơn vị cử 05 cán bộ chiến sỳ tham gia (Tổng số 100 người).
+ ƯBND 10 phường cử 50 người/phường, gồm cán bộ công chức phường,
Ban bảo vệ Tổ dân phố, lực lượng dân quân... (Tổng sổ 500 người).
+ Thành đoàn Kon Tum cử từ 80 đến 100 đoàn viên thanh niên tham gia.
(Cụ thể các cơ quan, đơn vị căn cú sơ đồ bố trí vị trí kèm theo Ke hoạch này
đê sâp xếp, ôn định và tham dự lê)
- Phương tiện tham gia diễu hành:
+ Cảnh sát giao thông tinh bổ trí 0 1 xe dẫn đường.
+ Cảnh sát giao thông tinh, Cảnh sát trật tự tinh: 18 chiến sỳ, đi 09 xe mô tô
đặc chủng (xe bồ câu), mỗi xe 01 CSGT, 01 CSTT.
+ Cảnh sát giao thông thành phố: 06 chiến sỳ, đi 03 xe mô đặcchủng (xe bồ
câu).
'+ Thanh tra Sở Giao thông Vận tải: 14 người, đi 02 xe ô tô chuyên dùng và
05 xe mô tô (Xe ô tô có trang trí băng rôn).
+ Tỉnh đoàn: 20 người, đi 10 xe mô tô.
+ Lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố: từ 80 đến 100 người, đi 40
đến 50 xe mô tô.
+ 10 phường thành phố Kon Tum: Mỗi phường 01 xe ô tô trật tự đô thị hoặc
xe Công an phường và 10 xe mô tô (20 người, gom CBCC, lực lượng dân quán,
bảo vệ dân pho và nhân dán trên địa bàn phường).

+ Sở Y Té: 01 xe làm nhiệm vụ cứu thương.
+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 xe bố trí loa tuyên truyền.
+ Xe Taxi Mai Linh 10 xe; Taxi Sun 05 xe.
+ Lực lượng sinh viên, nhân dân đi xe mô tô, số lượng không hạn chế.
- Lộ trình diễu hành: Xuất phát từ Quảng Trường 16/3 (Vị trí đậu xe tại
đường Lê Văn Hiển và đường Lê Hồng Phong) -> đường Bê tông xi măng (Khu
vực Lê đài) -> đường Trường Chinh -> đường Phan Đình Phùng (Qua vòng xuyến
Duy Tân) -> đường Nguyền Huệ (Qua vòng xuyến cầ u ĐắkBla) -> đường Trần
Phú -> đường Trường Chinh -> Quảng Trường 16/3 (kết thúc).
- Thứ tự đoàn diễu hành: Xe CSGT Công an tinh (dẫn đường) -ỳ Xe Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch -> Xe lực lượng CSGT, CSTT Công an tỉnh và thành
phô -> Lực lượng Thanh tra giao thông -> Tinh đoàn và Thành đoàn Kon Tum ->
Lực lượng 10 phường (thành phổ Kon Tum) -ỳ Các phòng, ban thành phố -> Xe
Taxi Mai Linh và Taxi Sun -> Xe cứu thương Sờ Y tế.
- Bo trí địa điểm đậu xe ô tô, mô tô tham gia dự L ễ ra quân:
+ Vị trí đậu đồ xe đại biểu và lực lượng dự lễ: Xe ô tô tại đường Trường
Chinh, xe mô tô tại via hè đường Trường Chinh và Lê Hồng Phong.
+ Vị trí đậu đồ xe tham gia diễu hành: Tại đường Lê Văn Hiến và đường Lê
Hông Phong. Việc đậu đồ xe theo đúng thứ tự Đoàn diễu hành.
(Có sơ đồ bố trí vị trí đậu đỗ xe kèm theo Kẻ hoạch này)
- M ột số quy định chung:
+ Đổi với các lực lượng Công an, Quân sự, Dân quân tự vệ... tham gia dự lễ
mặc trang phục ngành. Đoàn thanh niên mặc trang phục Đoàn.
+ Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia dự lễ mang theo cờ Tổ
quôc và phương tiện xe máy tự túc.
+ Chấp hành nghiêm túc và đứng đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
+ Mỗi đoàn mang theo 01 bănp rôn và cờ Tổ quốc. Đổi với các phường, mỗi
phường 01 băng rôn và 10 Cờ Tổ quôc (Các đơn vị chuẩn bị).
+ Các xe Taxi trang trí băng rôn theo nội dung: “Không điều khiển xe sau
khi đã uổng rượu, bia ” hoặc “tỉnh mạng con người là trên hết .
- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền (băng rôn):
+ Siết chặt quản lý kỉnh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng xe.
+ Tính mạng con người là trên hết.
+ Không phóng nhanh, vượt ẩu.
+ Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn mảy.
+ Không chở quá số người quy định.
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+ Không chở hàng quả tài trọng.
+ Phải đi đúng phần đường, làn đường.
+ Lập lại Trật tự hành lang an toàn đường bộ.
Kích thước băng rôn: Rộng 0,6m, dài 3,Om
- Các hoạt động hưỏng ứng sau Lễ ra quân:
+ Công an thành phổ hợp đơn vị chức năng để tăng cường lực lượng tuần tra
kiểm soát 24/24 giờ, triển khai các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thành
phô. Chú trọng tối đa lực lượng, phương tiện, kỳ thuật, nghiệp vụ, có biện pháp răn
đe và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, trật tự đô
thị, chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như: Không đội mũ
bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; Điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia
quá mức cho phép; Điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe; Đi ô tô, xe
găn máy không đúng làn đường, chờ quá sô người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu,
vi phạm tốc độ, vượt đèn đ ỏ ...
+ UBND các xã, phường: Phối hợp với các cơ quan đom vị thuộc thành phố
(Đội Quản lý trật tự đô thị - Phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa Thông tin,
phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố), lực lượng Thanh tra giao
thông tỉnh tô chức đông loạt ra quân kiêm tra, xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng
đường đê kinh doanh, mua bán, đậu đồ xe trái phép gây cản trở giao thông..., đảm
bảo trật tự đô thị tại khu vực Quảng trường 16/3 đường Trường Chinh, Chợ đường
Trần Phú, Khu vực Sân Vận động cũ... Đồng thời, giải tỏa vi phạm lấn chiềm lòng
đường, hè phô tại các tuyên đường chính: Phan Đình Phùng, Bà Triệu, Lê Hồng
Phong, Hoàng Văn Thụ, Trân Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ...
1.2. Tổ chức Lễ ra quân tại 11 xã: Căn cứ nội dung Ke hoạch này và tình
hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Thơi gian tổ
chức ra quân được thực hiện đồng loạt trên địa bàn 11 xã vào lúc 08h00 ngày
22/01/2015 (Thứ 5). Sau Lễ ra quân, UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra, xử
lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn, đảm bảo trật
tự an toàn giao thông tại địa phương.
2.
Các hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết
Nguyên đán Ất Mùi, Lễ hội Xuân năm 2015:
2.1. Thời gian thực hiện: Tổ chức các hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự
An toàn giao thông Tết nguyên đán Ất Mùi, Lễ hội hoa Xuân từ ngày 01/02/2015
đến ngày 28/02/2015.
2.2. Nội dung:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an
toàn giao thônạ, nâng cao ý thức tự giác châp hành pháp luật của người tham gia
giao thông, nhât là ý thức trách nhiệm tuân thủ quy tắc giao thông của đội ngũ lái
xe vận tải hành khách và hàng hóa.
- Tăng cường lực lượng phương tiện vận tải, đảm bảo an toàn kỹ thuật để
phục vụ nhu câu đi lại cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Át Mùi được thuận

lợi nhất, không để người dân không được về quê ăn Tết do thiếu xe, đặc biệt là đối
với người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa của một số huyện trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhàm kịp thời phát hiện và xử lý
nghiem đoi VƠI cac phương ticn tham gia giao thông có hành vi vi phạm vê trât tư
an toàn giao thông; đặc biệt là các lỗi vi phạm dễ gây ra tai nạn giao thông như.
chở hàng quá khô, quá tải và quá số người quy định đối với xe khách; chạy quá tốc
độ; vi phạm quy định vê nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường- tránh
vượt trái quy định...
- Triển khai các biện pháp ngăn chặn hiện tượng đua xe trái phép, chạy quá
tôc độ, rú ga trong khu vực đô thị và tăng cường các biện pháp thích hợp đề ngăn
chặn tai nạn giao thông đối với xe mô tô, xe gắn máy ở khu vực nông thon trên các
tuyên đường liên thôn, liên xã.
- Kiểm tra an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, rà soát cọc tiêu, biển báo để
bô sung kịp thời, nhất là các đoạn đường quanh co, nguy hiểm và các đoạn đường
thường xảy ra tai nạn giao thông.
- Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với
các công trình đang thi công, yêu cầu phải hoàn trả mặt đường để đảm bảo an toàn
cho người và phương tiện đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Át Mùi, không để ùn tac
giao thông, mât an toàn giao thông do công trình đang thi công.
- Tăng cường quản lý an toàn đường thủy nội địa tại các bến đò ngang các
điểm du lịch, lễ hội; cương quyết đình chỉ các bến đò hoạt động trái phép phường
tiện thủy không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không có dụng cụ cứu sinh.
III. TỔ CHỨC TH ựC HIỆN.
1. Đối với Lễ ra quân Năm An toàn giao thông năm 2015:
1.1. Các cơ quan, đom vị Thành viên Ban An toàn giao thông thành phố
UBND 10 phường săp xêp, phân công cán bộ, bố trí phương tiện tham gia lễ ra
quân đúng thành phần, thời gian nêu trên.
1.2. Thành viên Ban An toàn giao thông thành phố được phân công phụ
trách địa bàn có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, chì đạo việc thực hiện tại cac địa
phương (Cỏ bảng phân công cụ thể theo từng địa bàn phụ trách kèm theo).
1.3. UBND các xã, phường:
- ƯBND phường Quang Trung: Chỉ đạo lực lượng dân quân, Công an
phường^ phối hợp với Công an thành phố đảm bảo'an ninh trật tự tại khu vực tổ
chức Lễ ra quân. Đồng thời cử cán bọ phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành
phô hướng dẫn các lực lượng tham gia dự Lễ đậu đồ xe đúng vị trí, đảm bảo trât tư
khu vực đê xe.
- UBND 11 xa: Xay dựng kê hoạch tô chức Lê ra quân thực hiện có hiêu
quả, thời gian bắt đầu vào lúc: 08h00’ ngày 22/01/2015.
_
- UBND 10 phường: Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ ra quân thực hiện có
hiẹu quả. Kêt thúc Lê ra quân, tập trung triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

về lấn chiếm chỉ giới, hành lang an toàn đường bộ, kinh doanh mua bán, lắp đặt
bảng hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định, lấn chiếm via hè, lòng, lề đường
gây cản trở giao thông...
1.4. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
- Chỉ đạo Đội trật tự đô thị tăng cường phổi hợp với UBND các phường
trong công tác kiêm tra, xử lý vi phạm vi phạm trong hoạt động xây dựng các
công trình lân chiêm chỉ giới, hành lang an toàn đường bộ và các vi phạm khác
theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Phân công cán bộ phối hợp với ƯBND phường Quang Trung hướng dẫn,
săp xêp các lực lượng tham gia diễu hành đúng vị trí theo sơ đồ kèm theo Ke
hoạch.
- Là đầu mối tổng hợp, tham mun UBND thành phổ về kinh phí tổ chức thực
hiện Lề ra quân năm An toàn giao thông 2015.
1.5. Công an thành phố:
- Bố trí lực lượng cảnh sát giao thông trực tại chốt đèn tín hiệu giao thông
(trừ đường Phan Đình Phùng do Công an tỉnh đàm nhận) trên lộ trình diễu hành
đê điều tiết giao thông khi đoàn diều hành đi qua. Đồng thời phân công cán bộ đảm
bảo an ninh trật tự tại khu vực Quảng trường 16/3 trong quá trình tổ chức lễ ra
quân.
- Chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - Công an thành phố tập trung kiểm soát,
xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông (các hành vỉ vỉ phạm quy định về an
toàn giao thông; phương tiện tham gia giao thông hết niên hạn sử dụng; xe độ chế,
không đàm bảo điều kiện tham gia giao thông...).
1.6. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố: Phổi hợp với Trung tâm Văn
hóa - Thê thao thành phố, các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về
năm an toàn giao thông 2015. Đông thời phối hợp với UBND các xã, phường kiểm
tra, xử lý các vi phạm về văn hóa, quảng cáo, rao vặt trên các tuyến phố, khu dân
cư gây mất mỳ quan đô thị.
1.7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin thành phố lập kế hoạch
chi tiết thực hiện nội dung Lễ ra quân, diễu hành, bao gồm: Công tác trang trí, tổ
chức, chuân bị cơ sở vật chât (Lăp đặt sân khấu; sắp xếp đội hình dự lễ; Chương
trình văn nghệ; Bàn ghế; Sơ đo vị trí tổ chức Le; Băng rôn, khẩu hiệu tuyên
truyên; Am thanh, ảnh sảng, loa đài...) tại khu vực Quảng Trường 16/3.
- Phôi hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phổ trong công tác tổ
chức, đón tiếp đại biểu, hướng dẫn lực lượng các Đoàn tham dự Lễ ra quân.
1.8. Văn phòng HĐND và UBND thành phố: Phối hợp với Trung tâm Văn
hóa - Thê thao thành phô, phòng Quản lý đô thi thành phổ và các đơn vị có liên
quan chuân bị công tác tô chức, bố trí cán bộ đón tiếp đại biểu, hướng dẫn lực
lượng các Đoàn tham dự Lễ ra quân theo sơ đồ bổ trí của Ban tổ chức.
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1.9. Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố: Cử cán bộ, phóng viên
dự và đưa tin về việc tổ chức Lễ ra quân tại thành phố Kon Tum.
1.10. Ban Chỉ huy quân sự thành phố: Phối hợp với Công an thành phố
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tổ chức Lễ ra quân.
1.11. Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố: Tham mưu UBND thành
phổ bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện Kế hoạch.
2.
Đối với đọt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên
đán Át Mùi, Lễ hội Xuân năm 2015:
2.1. Thủ trưởng các phòng, ban, các tổ chức Đoàn thể thành phố và UBND
21 xã, phường mở đợt cao điêm vê công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các
quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa
trong đó tập trung tuyên truyền các quy định về tốc độ, về đội mũ bảo hiểm khi đi
mô tô, xe gắn máy; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi sử dụng
rượu, bia; không chở hàng hóa quá khổ, quá tải, chờ quá số người quy định đối vơỉ
các loại phương tiện cơ giới đường bộ; tuyên tuyền mức xử phạt vi phạm hành
chính khi các tổ chức, cá nhân vi phạm để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp
hành trong các doanh nghiệp vận tải (hành khách, hàng hóa) đứng chân trên địa
bàn, trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân (người điều khiển phương
tiện cơ giới đường bộ).
2.2. Các cơ quan truyền thông {Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố;
Trung tăm Văn hóa - Thể thao thành phổ; Đài Truyền thanh - Truyền hình
thành phổ) và các tổ chức hội, đoàn thể thành phố:
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đom vị mình triển khai thực hiện công tác
tuyên truyên các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội
cha, Nghị định sô 171/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ, quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sất.
- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng tránh tai nạn đối với loại
phương tiện mô tô, xe gắn máy, nhất là tại địa bàn vùng nông thôn, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số; tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm khi đi mo tô, xe ệắn máy; tuân
thủ tốc độ quy định; đã uống rượu, bia không lái xe; xe mô tô, xe gan máy khônệ
chờ quá sô người quy định; quan sát an toàn khi qua đường; chấp hành quy định ve
an toàn đường thủy nội địa tại các bên đò, phương tiện giao thông đường thủy...
-T ổ chức tuyên truyền bằng panô, áp phích, băng rôn, xe tuyên truyền lưu
động để mọi tầng lớp nhân dân biết và thực hiện.
- Tăng cường thời lượng tiếp âm, phát thanh, đưa tin, viết bài về chuyên mục
an toàn giao thông và tuyên truyền mức xử lý vi phạm cho các doanh nghiệp vận
tải, người điều khiển phương tiện cơ giới đường bọ.
- Tăng cường công tác kiêm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo
rao vặt (trên các cổng tường rào trụ sở cơ quan, đèn tín hiệu giao thông cọt
điện...) gây mất mỹ quan đô thị.
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- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, viết bài, đưa tin các hoạt động đảm
bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Át Mùi, Lề hội xuân năm 2015 trên
địa bàn thành phô. Nêu cao tinh thân, ý thức người dân trong công tác chấp hành
Luật giao thông đường bộ; Các hình thức kinh doanh buôn bán đúng nơi quy định
không lân chiêm lòng, lê đường, vìa hè làm nơi buôn bán, họp chợ... gây mất trật
tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị...
2.3. Công an thành phố:
- Đẩy mạnh đạt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm trật tự an toàn giao thông, nhât là vi phạm quy định về nồnạ độ cồn khi lái
xe, chạy xe quá tốc độ, đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiem hoặc đội mũ
không phải mù bảo hiêm dành cho xe mô tô, xe gẳn máy; chờ quá số người quy
định... Bố trí lực lượng ứng trực tăng cường kiểm tra trên các tuyến đương Quốc
lộ, tình lộ (theophân câp) và các tuyến đường đô thị có nguy cơ xảy ra tai nạn giao
thông để kịp thời xử lý. Đồng thời, phân luồng, điều tiết giao thông tại các giao lộ
quan trọng đê đảm bảo giao thông thông suốt trong các ngày giáp Tết Nguyen đán
các giờ cao điểm. Thời gian thực hiện tư nay đến ngày 28/02/2015.
- Tập huấn, tuyên truyền văn bản pháp luật về giao thông; điều tra giải
quỵêt tai nạn giao thông; Tô chức tập huấn công tác nghiệp vụ, quy trình công tác
nhăm nâng cao tính chuyên nghiệp cho các lực lượng làm nhiệm vụ bào đảm trật
tự an toàn giao thông.
- Triển khai thục hiện các biện pháp phòng, chổng đua xe trái phép. Kiên
quyết điều tra, xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phep, tụ tạp gây mất trật tự an toàn
giao thông, đặc biệt là hành vi chống người thi hành công vụ.
- Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy
chế, điều lệnh đối với cán bộ, công chức, chiến sỳ, nhất là trong lĩrứí vực tuần tra
kiêm soát, xử lý vi phạm nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu
cực trong thực thi công vụ; khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có
thanh tích và phê bình, kỳ luật đôi với tập thê, cá nhân mắc sai pham trong trong
quá trình thực thi công vụ.
- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức tuyên tuyền các quy định về tốc độ khi điều
khiên phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa cho đội ngũ lái xe thuộc các
Doanh nghiệp vận tải như: các hàng Taxi, xe Buýt, các Hợp tác xã vận tải... đứng
chân và hoạt động tại địa bàn thanh phô Kon Tum; Phổ biến các kỹ năng tham gia
giao thông an toàn, không chở quá sổ người quy định, không chở hàng quá khổ,
quá tải trọng cho phép.
- Tham mưu cho ƯBND thành phố huy động lực lượng Cảnh sát khác, Công
an xã thạm gia trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định
nhăm kiêm soát tình hình tai nạn giao thông ờ các vùng nông thôn trên hệ thống
đường tinh lộ, đường liên xã, liên thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ.
2.4. Phòng Kinh tế thành phố:
- Chù trì, hướng dẫn UBND các xã, phườnệ có bến đò ngang sông thực hiện
quy định vê an toàn đường thủy nội địa kiên quyêt đình chỉ hoạt động đối với chủ
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các bến đò ngang sông, phương tiện đường thủy không trang bị dụng cụ cứu sinh
(áophao, thiêt bị nôi), không đảm bảo an toàn kỳ thuật...
- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn
tại đìa ban C3C xa nham đam bảo an toàn gião thông tai địâ bàn vùng nông thôn

2.5. Văn phòng HĐND và UBND thành phố: Chì đạo Bộ phận phụ trách
Trang thông tin điện tử cập nhật nội dung Ke hoạch này để các tổ chức, cá nhan
can bọ, cong chưc, vien chức và nhân dân biêt, thực hiện. Lựa chọn, cập nhật một
so nội dung tuyên truyền trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông lên cac bảng tin
điện tử nhăm tuyên truyên rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân biết.
2.6. Đề nghị Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum:
- Đảm bảo việc vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông, điện chiếu sáne
công lộ. Các chốt đèn tín hiệu bị hư hỏng, lồi kỹ thuật phải kịp thời sửa chừa đe
đảm bảo việc hướng dẫn, điều tiết giao thong.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố để thực hiện công tác duy
tu, sửa chừa các đoạn đường, tuyên đường đô thị bị hư hỏng, xuống cấp' kịp thời
thay thê các tấm đan via hè bị hư hỏng nhằm tạo điều kiẹn thuạn lợi cho cac
phương tiện, người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.
2.7. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
- Chi đạo Đội quản lý trật tự đô thị tăng cường phối hợp UBND các phường
xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, mua bán lan chiếm vỉa hè, lòng đường
gây cản trờ giao thông, ùn tắc giao thông.
- Phối hợp với Thanh tra Sờ giao thông vận tải tỉnh và UBND các xã
phương thực hiẹn cong tác kiêm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ tại
các tuỵên đường Quôc lộ, tinh lộ đi qua địa bàn thành phố. Đồng thời đề xuất xử
lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
^ soát, điêu chình, lãp đặt biên báo hiệu đường bộ nhằm từng bước thay
thê biên báo hiệu đường bộ phù hợp với Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường
bộ; sơn vạch kẻ đường trên hệ thống đường đô thị.
2.8. Trung tâm Y tế thành phố và các cơ sử Y tế trực thuộc: Có kế hoạch
ứnệ cứu kịp thời, tổ chức sơ cấp cứu đối với các nạn nhân' bị tai'nạn giao thong
(nêu cộ)\ Tập trung cán bộ y tế, trang thiết bị chuyên môn cần thiết đe cấp cứu
đieu tri cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong điều kiện tốt nhất, thuận lợi
nhât khi có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phổ.
2.9. Phòng Giáo dục và Đào tao thành phố:
- Chi đạo cac đơn VỊ trường học trực thuộc: Tô chức hoạt động tuyên truyền
vê nguy cơ, hậu quả tai nạn giao thông và biện pháp phòng tranh tai nạn giao
thông; Tô chức phân luồng giao thông ngay trong sân trường nhằm đảm bảo an
toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông vào cac giờ cao điểm (học sinh đến
trường và tan trường).

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn giao thông trong học sinh
ở các cấp học, bậc học thuộc thành phố quản lý, trong đo tập trung vào việc chap
hành quy định đối với việc đội mù bảo hiểm khi ngồi trên mo tô, xe gắn may- học
sinh đi6u khien xe may điẹn, X6 đạp điện châp hành CỊuy định của pháp Ịuât về an
toàn giao thông.
2.10. Phòng Tài chính và Ke hoạch thành phố: Xem xét, tham mun
UBND thành phố về nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động lien quan đen
công tác bảo đảm an toàn giao thông cho các phòng, ban và ỪBND các xã phường
được UBND thành phô giao nhiệm vụ triển khai thực hiện.
2.11. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố: Chủ trì phối hợp với các cơ
quan, đơn VỊ co hên quan tham mưu xây dựng Kê hoạch tô chức các đợt ra quân xử

lý các vi phạm về văn hóa, quảng cáo, rao vạt trên các tuyến phố, khu dân cư gay
mất mỹ quan đô thị.
2.12. Phòng Tài nẹuyên và Môi trường thành phố: Chủ trì, phối hợp với
ƯBND các xã, phường kiểm tra xử lý các trường hợp vi pham về đất đai, các cơ sở
san xuat, kinh doanh đô nước bân, xả nước thải gây ô nhiễm môi trường trên đia
bàn thành phố.
2.13. UBND các xã, phưòng: Căn cứ Kế hoạch của UBND thành phố, tình
hình thực tế của địa phương xây dựng kể hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn năm 2015, trong đó tập
trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng tránh tai nạn đối với loại
phương tiện mô tô, xe gắn máy, nhất là tại địa bàn vùng nông thôn, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số; tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm khi đi mo tô, xe pắn m áy tuân
thủ tốc độ quy định; đã uổng rượu, bia không lái xe; xe mô tô, xe gan máy khônệ
chờ quá sô người quy định; quan sát an toàn khi qua đường; chấp hành quy định ve
an toàn đường thủy nội địa tại các bên đò, phương tiện giao thông đường thủy
- Chỉ đạo lực lượng Công an xã đẩy mạnh đạt cao điểm tuần tra, kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ, nhất là vi phạm ở các
lôi như: chạy xe quá tôc độ, đi mô tô, xe gẳn máy không đội mù bào hiểm hoặc đội
mũ không phải mũ bảo hiêm dành cho xe mô tô, xe gắn máy, chờ quá số người quy
định... trên các tuyên đường liên thôn, liên xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu so.
Đông thời, đình chỉ hoạt động đôi với các bến đò trái phép, phương tiện đường
thủy không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không cỏ dụng cụ cưu sinh...
- Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông vào dịp Lễ
hội hoa Xuân và băn pháo hoa đêm giao thừa nhân dịp chào mừng năm mới Tết
Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.
- Tô chức ra quân kiêm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn
đường bộ, lân chiêm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh mua bán... Đồng thời tổ
chức ra quân xử lý các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, rao vặt trên các
tuyên phô, khu vực dân cư gây mất mỹ quan đô thị.
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2.14. Ban QLDA các công trình XDCB; Ban QLDA XDCB các công
trình trọng điểm và các cơ quan, đon vị đưọc UBND thành phố giao làm chủ
đầu tư: Đôn đôc, chi đạo nhà thâu thi cônạ thực hiện nghiêm túc quy định về đặt
biển báo hiệu, đèn báo hiệu, rào chắn... để các phương tiện tham gia giao thônệ
biết, phòng tránh tai nạn giao thông xảy ra. Yêu cầu phải hoàn trả mặt đường đe
đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên
đán Át Mùi, không để ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thong do cong trình đang
thi công.
2.15. Đe nghị ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể thành phố: Đẩy
m ạnhcác phong trào thi đua gẳn với tổ chức thực hiện Kế hoạch liên ngành giữa
ƯBND thành phố với ủ y ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể thành phố, về xây
dựng tuyên đường văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn
2014-2015. Đông thời găn trách nhiệm của các đoàn thể quần chúng ở địa phương
cơ sờ và xây dựng các cam kết để tổ chức thực hiện:
- Uy ban MTTQ Việt Nam thanh phô: Tiêp tục chi đạo các nội dung về đảm
bảo trật tự đô thị, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường đô thị và trật tự an toàn giao
thông trong dịp tết Nguyên đán Át Mùi năm 2015.
- Thành đoàn Kon Tum: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào ra quân
tình nguyện năm 2015; thực hiện các mô hình tự quản, xây dựng góc phố xanh, vỉa
hè sạch... Xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức các đợt cao điểm ra quân lập lại
trật tự đô thị, an toàn giao thông và xóa bỏ các quảng cáo, rao vặt gây mất mỳ quan
đô thị trên địa bàn.
- Hội Liên hiệp Phụ nừ Việt Nam thành phô: Xây dựng khu phố phụ nừ tự
quản; xanh nhà, sạch phố...
- Hội Cựu chiến binh: Xây dựng khu phố cựu chiến binh tự quản...
- Liên đoàn Lao động thành phô: Tiêp tục vận động cán bộ, công chức công đoàn và đoàn viên thanh niên nói không với việc mua hàng dưới lòng đường
via hè.
IV. CHÉ Đ ộ THÔNG TIN, BÁO CÁO.
1. Kết thúc Lễ ra quân Năm An toàn giao thông năm 2015, ƯBND các xã
phường báo cáo tình hình tô chức triển khai thực hiện tại địa phương mình (trong
đỏ nêu rõ tình hình thực hiện, kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm ) về Ban An toàn giao
thông thành phô (Qua phòng Quản lý đô thị thành pho) trước ngày 30/01/2015 để
tổng hợp, báo cáo.
Phòng Quản lý đô thị thành phô có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp và tham
mưu UBND thành phô báo cáo kềt quả tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao
thông năm 2015 cho Ban An toàn giao thông tình và UBND tinh. Thời gian hoàn
thành trước ngày 31/01/2015.
2. Tất cả các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố (làm bị thương
nặng từ 02’ người trở lên hoặc chết tại chỗ 01 người trờ lên), Lãnh đạo Đội Cảnh
sát giao thông - Công an thành phố báo ngay thông tin ban đau bằng điện thoại cho
][

Trường ban, Phó Trưởng ban và cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông
thành phô (phòng Quàn lý đô thị) trước 09 giờ 30 p h ú t cùng ngày để tổng hợp
báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND tỉnh (Thời gian trước 10 giờ 00 phút
cùng ngày).
3. Trong nhừng ngày cao điểm (từ ngày 01/02/2015 đến ngày 28/02/2015),
Đội Cảnh sát giao thông - Công an thành phổ báo cáo tình hình tai nạn giao thông
ùn tăc giao thông hàng ngày (qua đồng chí Tạ Ngọc Cường, sỗ điện thoại:
0169.400.2159 hoặc Email: phonsdothikontumíaìgnĩail.com) trước 09 giờ 3 0 phút
hàng ngày; đồng thời tổng hợp, báo cáo số liệu về tai nạn giao thông, ùn tắc giao
thông trên địa bàn trong 09 ngày nghi Tết Nguyên đán Ất Mùi (từ ngày 15/02 đến
hêt ngày 23/02/2015), sô liệu có so sánh với cùng kỳ Tết Giáp Ngọ năm 2014 (từ
ngày 28/01/2014 đến hết ngày 05/02/2014) về UBND thành phố (qua Phòng Quản
lý đô thị thành phổ) trước 09 giờ 30 p h ú t ngày 23/02/2015 để tổng hợp, báo cáo
Ban An toàn giao thông tinh, UBND tỉnh.
4. Các cơ quan, đơn vị là Thành viên Ban An toàn giao thông thành phố,
ƯBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về
Ban An toàn giao thông thanh phô (qua phòng Quàn lý đô thị thành phổ) theo quy
định.
5. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc,
kịp thời chê độ thông tin, báo cáo theo quy định nêu trên để UBND thành phố, Ban
An toàn giao thông thành phố biết, chi đạo theo các địa chi sau:
- Đồng chỉ Phan Văn Thế - Chù tịch UBND thành phố, Trưởng Ban An
toàn giao thông thành phố (Sổđiện thoại: 0978.125.999).
- Đồng chí Nguyễn Xuân Ninh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó
trường Ban An toàn giao thông thành phố (Sổ điện thoại: 0905.025.995; địa chi
Email: xuanninh 74(a\2mail. com).
- Đồng chí Lê T ất Bạch - Phó Trường Công an thành phố, Phó trường Ban
An toàn giao thông thành phố (Sổ điện thoại: 0914.044.594).
- Đồng chí Nguyễn Hải An - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố
(phụ trách phòng Quản lý đô thị), Thành viên Ban An toàn giao thông thành phổ
(Sổ điện thoại: 0978.058.999; Emaiỉ: sialai0405(ă)vahoo.com).
- Đồng chí Bùi Tiến Dũng - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành
phô, Thành viên Ban An toàn giao thông thành phố (Sổ điện thoại: 0977.113.979;
Email: btdunskts 9 7(a).2maỉỉ. com).
- Đồng chí Hà Văn Tiến - Đội Trường Đội Cành sát giao thông - Công An
thành phô, Thành viên Ban An toàn giao thông thành phố (Số điện thoại:
0905.134.431).
- Tổ chuyên viên thường trực Ban An toàn giao thông thành phố:
+ Đồng chí Tạ Ngọc Cường - Cán bộ phòng Quản lý đô thị thành phổ (Số
điện thoại: 0169.400.2159; Emaiì: yhon 2dothikontum(a),2tnaiỉ. com).
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+ Đồng chí Bùi Trung Dũng - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND
thành phô (Sô điện thoại: 0972.616.979; Emaiỉ: trunsdungksdtícvgmaiì.com).
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông năm
2015 và đợt cao điêm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Át Mùi
Lễ hội Xuân năm 2015, ủ y ban nhân dân thành phố yêu cầu cac cơ quan đơn vị
địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

U B N D tinh (thay b/c);
Ban A T G T tinh (thay b/c);
TT. Thành ủy; TT. H Đ N D Tp (thay b/c);
LĐ U B N D và LĐ Văn phòng Tp;
U B M T T Q V N và các Đoàn thể Tp (p/h);
Các c ơ quan TV Ban A TG T Tp (thực hiện);
Lưu: V T , U B (T r .D ũ n g ).^ /
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Phan Đinh Phùng

Quáng trường 16/3

BẢNG PHÂN CÔNG

Òỉă!SXăB!M -BAN
ATGT T ti ÀNH PHÓ PHV t r á c h đ ị a B à n
M /KH-UBND, ngàyyịỹ /01/2015 của ƯBND thành phố)
TT
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Chức vụ, thành viên Ban ATGT
Đ/c Chủ tịch UBND thành phố, Trường Ban
Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố (phụ trách
lĩnh vực ATGT-Quàn lý đô thị), Phó trưởng
ban.
Đ/c Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND
thành phố (phụ trách ATGT-Quản lý đô thị).
Đ/c Phó trưởng phòng Quản lý dô thị (Phụ
trách phòng Quản lý đô thị).
Đ/c Phó trường Công an thành phồ (Phụ trách
Đội CSGT), Phó trường ban.
Đội trường Đội Cảnh sát Giao thông - Công an
thành phố.
Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố (phụ trách
lĩnh vực Kinh tế).
Đ/c Phó Chủ tịch ƯBND thành phố (phụ trách
lĩnh vực Văn hóa - Xã hội).
Đ/c Phó chủ tịch UBND thành phố (phụ trách
lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn).
Đ/c Chi huy trưởng BCH Quân sự thành phố.
Đ/c Trưởng phòng Kinh tể.
Đ/c Trưởng phòng Tài chính - Kế hoach.
Đ/c Trưởng Phòng Nội vụ.
Đ/c Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.
Đ/c Giám đoc Trung tâm Y tể.
Đ/c Phó Trường phòng Văn hóa - Thông tin
(phụ trách tuyên truyền ATGT).
Đ/c Trưởng Đài Truyẻn thanh - Truyền hình.
Đ/c Trường phòng Giáo dục và Đào tao.
Đ/c Giám đoc Trung tâm Văn hóa - Thể thao
Đ/c Chủ tịch ủy ban MTTQVN thành phố.
Đ/c Trường phòng Tư pháp.
Đ/c Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.
Đ/c Chù tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.
Đ/c Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nừ thành phổ.
Đ/c Bí thư Thành đoàn Kon Tum.
Đ/c Giám đốc Cty TNHH MTV Môi trường đô
thị Kon Tum.
Chủ tịch UBND 21 xã, phường

Địa bàn
— (Xã,
1— ' ^phường)
0987.125.999 --Chi
đao chunR
-----í-------p
Điện thoại

0905.025.995
Quyết Thẩng
0977.113.979
0978.058.999

Kroong

0914.044.594
Vinh Quang
0905.134.431
0913.418.103

Đoàn Kết

0903.526.574

Duy Tân

0913.469.377

Chư Hreng

0903.651.259
0935.574.779
0905.459.155
0972.749.443
0989.073.756
0905.100.673

Đăk Năng
Đăk Blà
Lê Lợi
Đăk rơ wa
Ngô Mây
Hòa Bình

0976.489.777

Đắk Cấm

0914.149.363
0905.156.679
0905.971.017
0905.128.105
0989.284.579
0982.504.147
0989.095.300
0978.517.016
0978.113.460

Quang Trung
Ngok Bay
Trân Hưng Đao

Thổng Nhất
la Chim

0975.237.999

Thắng Lợi

-

Nguyền Trãi
Trường Chinh

Chịu trách
nhiệm trên địa
bàn xã, phường

