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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THẢNH PHỐ KON TƯM
Số: ^ ?^/KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc’
Tp. Kon Tum, ngày bồtháng 12 năm 2016

KÉ HOẠCH
V/v tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự,
an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu
và Lễ hội Xuân năm 2017 trên địa bàn thành phố Kon Tum
Thực hiện Kế hoạch số 3204/KH-UBND, ngày 21/12/2016 của UBND
tỉnh Kon Tum về Tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao
thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017 trên địa
bàn tỉnh Kon Tum.ƯBND thành phố Kon Tum xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt
hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết
Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân năm 2017 trên địa bàn thành phố với các
nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận
tiện cho nhân dân trong dịp Tet Dương lịch, Tet Nguyên đán Đinh D ậu và Lễ
hội Xuân năm 2017.
- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân về trật tự, an toàn
giao thông (7T ATGT), thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông
của người dân trong dịp Tết.
- Thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
ngay trong những tháng đầu năm 2017, tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả Kế
hoạch Năm A n toàn giao thông 2017 trên địa bàn thành phố theo chủ đề: “Xây
dựng văn hóa giao thông trong Thanh, Thiếu niên ” với mục tiêu “T ín h mạng
con người là trên hết”.
- Giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong dịp Tet Dương lịch,
Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân năm 2017.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2016 đến ngày 31/03/201 7.
II. Các hoạt động chủ yếu:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật
tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật c ủ a người
tham gia giao thông, nhất là ý thức trách nhiệm tuân thủ quy tắc giao thông của
đội ngũ lái xe vận tải hành khách và hàng hóa.
2. Tăng cường năng lực phương tiện vận tải, đảm bảo an toàn kỳ thuật để
phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết N guyên đán
Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017 được thuận lợi nhất, không để người d ân không
được về quê ăn Tet do thiếu xe, đặc biệt là đối với người dân ở các xã vùng sâu,
vùng xa trên địa bàn thành phố.
^

3. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử
lý nghiêm đối với các phương tiện tham gia giao thông có hành vi vi phạm về
trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt là các lỗi vi phạm dễ gây ra tai nạn giao
thông như: chở hàng quá khổ, quá tải và quá số người quy định đối với xe tải, xe
khách; chạy quá tốc độ; vi phạm quy định về nồng độ cồn, đi không đúng phần
đường, làn đường; tránh vượt trái quy định...
4. Triến khai các biện pháp ngăn chặn hiện tượng đua xe trái phép, chạy
quá tốc độ, rú ga trong khu vực đô thị và tăng cường các biện pháp thích hợp để
ngăn chặn tai nạn giao thông đối với xe mô tô, xe gắn máy ở khu vực nông thôn
trên các tuyến đường liên thôn, liên xã.
5. Kiểm tra an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, rà soát cọc tiêu, biển báo
để bổ sung kịp thời, nhất là các đoạn đường quanh co, nguy hiểm và các đoạn
đường thường xảy ra tai nạn giao thông.
6. 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 Tet Nguyên đán Đinh Dậu,
không để ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông do công trình đang thi công.
7. 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, phương
tiện thủy không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không có dụng cụ cứu sinh...
III.
Tổ chức thực hiện: Để thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo tại Công điện số
2239/CĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo trật
tự, an toàn giao thông trong dịp Tet Dương lịch, Tet Nguyên đán Đinh Dậu và
Lễ hội Xuân 2017 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch nêu trên, ủ y
ban nhân dân thành phố yêu cầu:
1. Thủ trưởng các Phòng, Ban thành phố, các tổ chức Đoàn thể thành
phố, UBND 21 xã, phường: Mở đợt hoạt động cao điểm về công tác tuyên
truyền, phố biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ,
đường thủy nội địa, trong đó tập trung tuyên tuyền các quy định về tốc độ, về
đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; đã sử dụng rượu, bia không điều
khiến phương tiện tham gia giao thông; không chở hàng hóa quá khổ, quá tải,
quá số người quy định đối với các loại phương tiện cơ giới đường bộ; tuyên
tuyền mức xử phạt vi phạm hành chính 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; tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
(người điêu khiên phương tiện cơ giới đường bộ).
2. Các cơ quan truyền thông {Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố;
Trung tâm Văn hóa - Thế thao thành phố; Đài Truyền thanh - Truyền hình
thành phố); các tổ chức Đoàn thể thành phố:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình triến khai thực hiện công
tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Giao thông đường
thủy nội địa năm 2004 và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, ngày 26/5/2016 của

Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ và đường sắt.
- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng tránh tai nạn đối với loại
phương tiện mô tô, xe gắn máỵ, nhất là tại địa bàn vùng nông thôn, vùng sâu,
vùng đồng bào dân tộc thiếu số; tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô,
xe gắn máy; tuân thủ tốc độ quy định; đã uống rượu, bia không lái xe; xe mô tô,
xe gắn máy không quá số người quy định; quan sát an toàn khi qua đường; chấp
hành quy định về an toàn đường thủy nội địa tại các bến đò, phương tiện giao
thông đường thủy.
- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: panô, áp phích, băng
rôn, xe tuyên truyền lưu động để mọi tầng lớp nhân dân, lái xe 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 và người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
3. Công an thành phố:
- Chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, Trật tự, Cơ động huy động tối đa lực
lượng, phương tiện nghiệp vụ phối hợp lực Cảnh sát khác, phòng CSGT - CA
tỉnh, Công an xã, phường mở đợt hoạt động cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm TT ATGT, nhất là vi phạm quy định về nồng độ
cồn khi lái xe; chạy xe quá tốc độ; đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm
hoặc đội mũ không phải mũ bảo hiểm dành cho xe mô tô, xe gắn máy; chở quá
số người quy định; đi không đúng làn đường, tránh vượt sai quy định; chú trọng
kiểm tra, xử lý các vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải (hành khách và
hàng hóa) vi phạm về tải trọng, an toàn kỹ thuật phương tiện; thời gian lái xe;
đón, trả khách sai quy định...
- Bố trí lực lượng ứng trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát cố định và lưu
động trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ (theo phân cấp) và các tuyến đường
đô ihị; Kịp thời cứu nạn, phân luồng, điều tiết giao thông khi có tai nạn giao
thông xảy ra trên địa bàn.
- Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đua xe trái phép. Kiên
quyết điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật các hành vi đua xe trái phép, tụ tập
gây mất TT ATGT, các là hành vi chống đối người thi hành công vụ...
- Tham mưu cho UBND thành phố trong việc huy động lực lượng Cảnh sát
khác và Công an xã tham gia trong công tác bảo đảm TT ATGT theo quy định
nhằm kiếm soát tình hình tai nạn giao thông ở các vùng nông thôn trên các tuyên
đường liên xã, liên thôn; vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
4. Phòng Kinh tế thành phố: Chủ trì, phối hợp với UBND các xã tham
mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì hệ thống đường
giao thông nông thôn tại địa bàn các xã nhằm đảm bảo ATGT tại địa bàn vùng
nông thôn.

5. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Chỉ đạo Bộ phận phụ trách
trang thông tin điện tử cập nhật nội dung Ke hoạch này để các tổ chức, cá nhân,
CB.CCVC và nhân dân biết, thực hiện.
6. Đe nghị Công ty c ổ phần Môi trường đô thị Kon Tum:
- Đảm bảo vận hành tốt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, khắc phục kịp
thời các sự cố hư hỏng đèn tín hiệu giao thông, điện chiếu sáng công lộ. Các
chốt đèn tín hiệu bị hư hỏng, lỗi kỹ thuật phải kịp thời sửa chữa để đảm bảo việc
hướng dẫn, điều tiết giatrthòng.
- Phối họp với các cơ quan chức năng thành phố để thực hiện tác duy tu,
sửa chữa các đoạn đường, tuyến đường đô thị bị hư hỏng, xuống cấp nhằm tạo
điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo an toàn,
thông suốt.
7. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
- Chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị tăng cường công tác phối hợp với
ƯBND các phường quản lý việc kinh doanh, mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng
đường gây cản trở giao thông, ùn tắc giao thông.
- Phối hợp với Thanh tra Sở giao thông Vận tải tỉnh và ƯBND các xã thực
hiện công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường họp vi phạm hành lang an toàn
đường bộ tại các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ đi qua địa bàn thành phố.
- Rà soát, điều chỉnh, lắp đặt biển báo hiệu đường bộ, sơn kẽ vạch tín hiệu
giao thông trên một số tuyến đường đô thị theo quy định hiện hành.
8. Trung tâm Y tế thành phố và các cơ sở Y tế trực thuộc thành phố:
Có kế hoạch ứng cứu kịp thời, tổ chức sơ cấp cứu đối với các nạn nhân bị tai
nạn giao thông (nếu có); Tập trung cán bộ y tế, trang thiết bị chuyên môn cần
thiết đế cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong điều kiện
tốt nhất, thuận lợi nhất khi có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố.
9. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Chỉ đạo, kiểm tra việc thực
hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với các đơn vị trường học thuộc
thành phố quản lý. Tập trung nhắc nhở học sinh trong thời gian nghỉ Tet chấp
hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Đồng
thời, chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức phân luồng giao thông ngay trong
sân trường nhằm đảm bảo TT ATGT, chống ùn tắc giao thông vào các giờ cao
điếm (học sinh đến trường và tan trường).
10. Phòng Tài chính - Ke hoạch thành phố: Xem xét, tham mưu UBND
thành phố về nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động liên quan đến công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho các phòng, ban, UBND các xã, phường
được ƯBND thành phố giao nhiệm vụ triến khai thực hiện tại Ke hoạch này.
11. UBND các xã, phường:
- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông,
nhất là tại địa ồàn vùng nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; tuân thủ tốc độ quy
định; đã uổng rượu, bia không lái xe mô tô, xe gắn máy; không chở quá số
người quy định; quan sát an toàn khi qua đường; chấp hành quy định về an toàn
đường thủy nội địa tại các bến đò, phương tiện giao thông đường thủy.
- Chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường đẩy mạnh đợt cao điểm tuần tra,
kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao
thông, nhất là vi phạm ở các lỗi như: chạy xe quá tốc độ; vi phạm về nồng độ
cồn; đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiếm hoặc đội mũ không phải mũ
bảo hiểm dành cho xe mô tô, xe gắn máy; chở quá số người quy định {đi mô tô,
xe gắn máy chở 3, chở 4 người)... trên các tuyến đường liên xã, liên thôn thuộc
khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiếu số. Đối với chủ các bến đò
ngang sông, phương tiện đường thủy không trang bị dụng cụ cứu sinh {áo phao,
thiết bị noi), phương tiện giao thông thủy không đảm bảo an toàn kỹ thuật, kiên
quyết đình chỉ hoạt động nhằm đảm bảo ATGT đường thủy nội địa.
- Tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản
lý trật tự đô thị (đoi với các phường) như: kinh doanh, mua bán lấn chiếm vỉa
hè, lòng đường; họp chợ trái quy định; vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông... ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.
12. Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố: Đôn đốc, chỉ đạo các đơn
vị nhà thầu thi công các công trình giao thông chưa hoàn thành, phải thực hiện
nghiêm túc quy định về đặt biển báo hiệu, đèn báo hiệu, rào chắn... đế các
phương tiện tham gia giao thông biết, phòng tránh tai nạn giao thông xảy ra.
VI. Chế độ thông tin, báo cáo đợt hoạt động cao điểm: Thực hiện chế
độ thông tin, báo cáo trong đợt cao điếm như sau:
1. Các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố (làm bị thương nặng
từ 02 người trở lên hoặc chêt tại chỏ 01 người trở lên), Cán bộ Đội Cảnh sát
giao thông - CA thành phố báo ngay thông tin ban đầu bằng điện thoại cho cơ
quan Thường trực Ban ATGT thành phố {phòng Quản lý đô thị: Đ/c Cường, sổ
ĐT: 01694 .002.159) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo ƯBND thành phố, Ban an
toàn giao thông tỉnh trước 16 giờ cùng ngày.
2. Trong những ngày cao điểm từ ngàỵ 20/01/2017 đến ngày 10/02/2017
(tức ngày 23 tháng Chạp năm Bính Thân đên ngày 14 tháng Giêng năm Đỉnh
Dậu): Đội Cảnh sát giao thông - CA thành phố báo cáo tình hình tai nạn giao
thông, ùn tắc giao thông về UBND thành phố (qua cơ quan Thường trực Ban
ATGT thành pho: Phòng Quản lý đô thị bằng điện thoại) trước 14 g iờ 30 phút
hàng ngày.
3. Đội Cảnh sát giao thông - Công an thành phố tổng họp, báo cáo (bằng văn
bản) số liệu về tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong
07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu (từ ngày 27/01/2017 đến hết ngày
02/02/2017), số liệu có so sánh với cùng kỳ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
về UBND thành phố trước 13 giờ 30 phút ngày 02/02/2017 (qua cơ quan Thường
trực Ban ATGT thành pho: Phòng Quản ỉỷ đô thị, so 39 đường Nguyễn Trãi,

phường Thống Nhất, thành phổ Kon Tum, gmaiỉ: phongdothikontum@gmail.com)
để báo cáo Ban ATGT tỉnh và ƯBND tỉnh theo quy định.
4.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời về chế độ thông tin,
báo cáo theo quy định nêu trên và để UBND thành phố tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh biết, chỉ đạo kịp thời theo các địa chỉ sau:
- Chủ tịch ƯBND thành phố, Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố:
Số điện thoại 0987 125 999;
- Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban ATGT thành phố: số
điện thoại 0905 991 268; địa chỉ Email: xuanninh74@gmail.com;
- Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Thành viên Ban ATGT
thành phố: số điện thoại: 0905 317 725;
- Phó Chánh Văn phòng HĐND-ƯBND thành phố, Thành viên Ban
ATGT
thành
phố:
số
điện
thoại:
0977
113
979,
Email:
btdungkts97@gmail.com;
- Phó Ban trực Ban ATGT thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị, số
điện thoại: 0912 263 579, Email: tungtuyhoa@gmail.com;
- Phó Trưởng Công an thành phố, Phó trưởng ban Ban ATGT thành phố:
số điện thoại: 0914 044 594;
- Đội Trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Công an thành phố, Thành viên
Ban ATGT thành phố, số điện thoại: 0905 077 679;
- Tổ chuyên viên Thường trực Ban ATGT thành phố:
+ Tổ trưởng: Cán bộ phòng Quản lý đô thị, số điện thoại: 01694 002 159,
Emai 1: phongdothikontum@gmai 1.com;
+ Tổ viên: Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố, số điện thoại:
0972 616 979, Email: trungdungksdt@gmail.com;
+ Tổ viên: Cán bộ Đội CSGT- Công an thành phố, số điện thoại: 0962
645 779, Email: nguyenngacatp@gmail.com.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn
giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân năm 2017
trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
U B N D tỉnh (thay b/c);
- Ban A T G T tinh (thay b/c);
- Sở G iao thông Vận tải tinh (p/h);
- C ông an tỉnh (p/h);
- TT. Thành ủy; TT. H Đ N D Tp (thay b/c);
- LĐ. U B N D ; LĐ. Văn phòng Tp;
- Cơ quan, đơn vị Thành viên Ban ATGT Tp (t/h);
- Các tổ chức Đ oàn thể thành phố (p/h);
-

- Lưu: V T ,U B (TrDangiBình,N guyên)^ỳ/

Nguyễn Xuân Ninh

