UBND THÀNH PHỐ KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc
số:<$9 /TB-VP

Tp. Kon Tum, ngày¿ 4 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị chuyên đề về đảm bảo trật tự an toàn giao thông,
giảm thiểu tai nạn giao thông.
Trong thời gian qua công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
(TT.ATGT) luôn được các ngành chức năng của thành phố quan tâm, duy trì
thường xuyên và thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông
(TNGT), va chạm giao thông (
)rt ong 9 tháng đầu năm 2017 tă
T
G
C
V
chí
(số
vụ,số người chết và sổ người bị thương) so với 9 tháng đầu năm 2016.

Trước vấn đề nêu trên, ngày 27/10/2017 UBND thành phố tổ chức Hội
nghị chuyên đề về các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT nhằm đưa ra các giải
pháp kiềm chế tai nạn giao thông, giảm thiểu TNGT trong 3 tháng cuối năm
2017 và thời gian tiếp theo. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị:
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh; Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải tỉnh; phòng
Cảnh sát giao thông (PC67)
-Công an tỉnh Kon Tum; Công a
Cảnh sát giao thông thành phố; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành
phố và Chủ tịch (Phó Chủ
tịch)U BND 21 xã, phường là thành viên B
giao thông thành phố.
Hội nghị đã thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo một số nhiệm
vụ, giải pháp trọng tâm công tác đảm bảo trật tự ATGT, giảm thiểu TNGT trong
3 tháng cuối năm 2017 và thời gian tiếp theo trên địa bàn thành phố; Báo cáo
tham luận về công tác kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường
bộ và giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, va chạm giao thông trên địa
bàn thành phố trong thời gian tới; Báo cáo tham luận về công tác tuyên truyền
trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 02 Báo cáo tham luận về công
tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương (của UBND phường
Quang Trung và UBND xã ĐăkBlà).
Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Mân - Phó Chủ tịch
UBND thành phố kết luận:
1.
Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố: Tăng
cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông,
trật tự đô thị, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, làm thay đổi nhận thức của
người tham gia giao thông nhằm góp phần đảm bảo trật tự ATGT, giảm thiểu tai
nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố.
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2. Các cơ quan tuyên truyền (phòng Tư pháp thành pho; phòng Văn hóa
Thông tin thành phổ; Đài Truyền thanh Truyền hình thành phổ; UBND các
phường): Xây dựng Kế hoạch để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố bằng nhiều hình
thức sáng tạo, phong phú, phù hợp với trình độ dân trí, từng bước nâng cao nhận
thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là
trong lứa tuổi Thanh, Thiếu niên.
3. Đe nghị UBMT TQVN thành phố và các đơn vị thành viên
chiến Binh, Hội LH Phụ nữ; Hội Nông Dân; Thành Đoàn Kon
):

cựu

- Chỉ đạo các cấp cơ sở Hội tổ chức ký cam kết về đảm bảo trật tự an toàn
giao thông trong hội viên, đoàn viên.
- Tiếp tục triển khai, chỉ đạo các cơ quan thành viên thực hiện Chương
trình phối hợp về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảo trật tự, an toàn giao
thông” giai đoạn 2016-2021 của ủ y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và ủ y Ban An toàn giao thông Quốc gia.
4. Công an thành phố:
- Chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự - Cơ động phối họp với lực
lượng Cảnh sát khác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý cương quyết, nghiêm
minh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như: Chở quá số người
quy định; tránh, vượt sai quy định (xe vượt trong vòng xuyến)', chuyển hướng
không có tín hiệu báo trước; chạy xe quá tốc độ quy định; chạy xe lạng lách,
“đánh võng”; điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia quá mức cho phép;
dừng, đỗ xe không đúng quy định... Đặc biệt, chú trọng đảm bảo trật tự ATGT
vào ban đêm (từ khoảng 17 giờ đến 22 giờ), thời điểm trước, trong và sau các
dịp lễ, tết. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND,
ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh về kiểm tra, xử lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng,
xe ô tô, mô tô, xe gắn máy độ chế không đảm bảo điều kiện tham gia giao thông.
- Mở đợt cao điểm đảm bảo TT.ATGT trên địa bàn thành phố, tập trung
xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây ra TNGT và VCGT. Đồng thời,
hướng dẫn Công an xã (phường) trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi
phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
5. Giao UBND các xã, phường:
- UBND các phường duy trì thường xuyên thực hiện công tác quản lý trật
tự đô thị như: mua bán, để biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... bằng
nhiều biện pháp như: tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, xử lý vi
phạm hành chính, tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, văn minh đô thị trên địa
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bàn quản lý, đảm bảo đường thông, hè thoáng... nhằm góp phần đảm bảo trật tự,
an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.
- Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 27/2010/NĐ-CP, ngày 24/03/2010
của Chính phủ về Quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công
an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát
trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết và Thông tư số
47/2011/TT-BCA, ngày 02/7/2011 của Bộ Công an về Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP, ngày 24/03/2010 của Chính phủ
và các văn pháp luật về TT.ATGT. Đe nghị UBND các xã, phường chỉ đạo
Công an xã, phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm
trong lĩnh vực trật tự ATGT; thường xuyên kiểm tra, xử lý xe ô tô dừng, đỗ
không đúng quy định gây cản trở giao thông, mất ATGT, tiềm ẩn tai nạn giao
thông trên địa bàn quản lý. Chú trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu
vực vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- UBND các xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn
đường bộ; triển khai thực hiện công tác giải tỏa, lập Kế hoạch cưỡng chế các
công trình vi phạm đối với các trường họp cố tình không chấp hành và kiên
quyết không để phát sinh các trường họp vi phạm mới nhằm thực hiện tốt Kế
hoạch số 110/KH-UBND, ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh và Ke hoạch số
2412/KH-UBND, ngày 24/9/2014 về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường
bộ giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

6.
Phòng Quản lý đô thị (
ThườngBan A
dõi, tổng họp kết quả triển khai thực hiện các chỉ đạo nêu trên, báo cáo UBND
thành phố để biết, chỉ đạo.
Văn phòng HĐND-UBND thành phố truyền đạt ý kiến kết luận của đồng
chí Phó Chủ tịch UBND thành phổ để các đơn vị biết, nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
Ban ATGT tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch, Đ/c Mân - PCT (b/c);
- Đ/c CVP, Đ/c Khánh - P.CVP (b/c);
- Trang Thông tin Điện tử T/p (đưa tin)
- Thành viên Ban ATGT tp (t/h);
- UBND 21 xã, phường (t/h);
-

- Lưu: VT-UB(M.Tuấn)-
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