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KẾ HOẠCH
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông
trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh
Sơn La về Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên
địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025. UBND huyện ban hành kế hoạch đảm
bảo trật tự, an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện Quỳnh
Nhai giai đoạn 2022-2025 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5/4/2022
của Chính Phủ về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn
tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 30/6/2022 và
các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, huyện đến các
cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện.
2. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong
công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện, xây dựng văn hóa giao thông
công sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cá
nhân, đơn vị.
3. Nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông trong việc chấp
hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông;
nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm
TTATGT gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức.
4. Kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí hạn chế các
nguyên nhân điều kiện dẫn đến tai nạn giao thông; trong giai đoạn 2022-2025
phấn đấu số vụ tai nạn giảm theo từng năm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao
thông đặc biệt nghiêm trọng trở lên; không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa
bàn huyện.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của
Đảng và Nhà nước và cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trên địa bàn huyện nhất là kế hoạch số 136/KH-TU ngày
12/4/2019, Thường vụ huyện Ủy Quỳnh Nhai đã ban hành kế hoạch số 223/KHHU ngày 25/7/2019 về thực hiện Kết luận số 45/KL-TW ngày 01/02/2019 của
Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của
ban bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 30/6/2022 của
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UBND tỉnh Sơn la về Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao
thông trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025...
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng,
chính quyền, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đối với công
tác bảo đảm TTATGT, nhất là ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng chống, hạn
chế các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trên địa bàn.
3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về TTATGT tới mọi đối tượng hoạt động trong lĩnh vực giao thông
vận tải, trong đó chú trọng công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực
thi công vụ; phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông với
người điều khiển phương tiện.
4. Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm
TTATGT, trong đó tập trung vào phối hợp quản lý kinh doanh và điều kiện kinh
doanh vận tải; phối hợp trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe;
đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phù hợp với tình hình thực tiễn,
khắc phục các điểm tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông.
5. Phối hợp quản lý chất lượng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông,
tập trung đầu tư xây dựng, phát triển và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao
thông; Nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ
tầng giao thông ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các các bất hợp lý
về kết cấu hạ tầng giao thông gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
6. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về
TTATGT. Tập trung xử lý các vi phạm về hành lang giao thông đường bộ; vi
phạm quy định về điều khiển kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải,
an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng
giao thông; các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao
dẫn đến TNGT quy định tại nghị định 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
7. Tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ, tiếp tục đẩy mạnh phát
triển vận tải hành khách công cộng; khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành
khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân khi tham gia giao thông.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông huyện
- Chỉ đạo hướng dẫn các thành viên Ban ATGT huyện, BATGT các xã tổ
chức các biện pháp, kế hoạch đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện.
- Tổ chức và hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
TTATGT; Chỉ đạo các thành viên của ban tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong
các cơ quan đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện, chú trọng đổi mới nội
dung hình thức phù hợp với thực tiễn và đạt hiệu quả cao.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo TTATGT
trên địa bàn huyện, kịp thời khen thưởng biểu dương và nhân rộng các mô hình
tiên tiến trong công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường thủy và đảm bảo
TTCC-TTĐT trên địa bàn huyện.
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2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ
tầng giao thông; tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, cọc
tiêu, điểm đen về an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh bảo đảm
các tuyến đường bộ trên địa bàn huyện thông suốt, an toàn.
- Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp
giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa; phối
hợp nâng cao hiệu quả công tác quản lý người điều khiển phương tiện sau khi
được cấp giấy phép,chứng chỉ hành nghề.
- Tổ chức hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã đăng ký phương tiện thủy
nội địa theo thẩm quyền; Phối hợp với Sở GTVT tỉnh Sơn La tháo gỡ khó khăn
vướng mắc tổ chức đăng ký đăng kiểm các phương tiện tàu chở khách phục vụ
du lịch trên địa bàn.
- Ban hành và chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch
giải tỏa hành lang đường bộ theo từng năm; tổ chức quy hoạch mạng lưới giao
thông đảm bảo khoa học, hiệu quả phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
của huyện.
3. Công an huyện
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện các kế
hoạch, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện nhất là
các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.
- Chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành
chính trên địa bàn huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật
nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, đặc biệt là các
hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy; đi không đúng làn đường, phần
đường quy định; vượt đèn đỏ; phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm luồng
tuyến, chở quá số người quy định, vi phạm quy định về thời gian lái xe, đón, trả
khách không đúng nơi quy định; điều khiển phương tiện không đủ điều kiện an
toàn kỹ thuật, không có giấy phép lái xe… điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao
thông và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật qua đó tạo tính răn đe và
phòng ngừa chung.
- Đối với các trường hợp là Đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức, lực
lượng vũ trang trên địa bàn huyện vi phạm giao thông đường bộ thì kịp thời
thông báo với Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của người vi
phạm để có hình thức xử lý theo quy định.
- Thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện theo thẩm quyền, nắm
được sự biến động của phương tiện trên địa bàn, kịp thời phát hiện các phương
tiện không rõ nguồn gốc, trốn thuế, gian lận thương mại, xe tang vật….
- Phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát các bất hợp lý
trong tổ chức giao thông, chú trọng tại các tuyến đường chính có lưu lượng
phương tiện tham gia giao thông lớn; Kiến nghị giải quyết các điểm có nguy cơ
cao xảy ra tai nạn giao thông; thực hiện các giải pháp ùn tắc giao thông, đảm bảo
TTCC-TTĐT trên địa bàn;
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- Tổ chức lực lượng lên phương án đảm bảo TTATGT đối với các hoạt
động văn hóa xã hội của địa phương, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong
thời gian tổ chức các sự kiện.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường
học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham gia giao
thông. Đồng thời chỉ đạo các trường học yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp
với cha mẹ học sinh các cấp tự giác chấp hành các quy định pháp luật về
TTATGT, giải quyết dứt điểm tình trạng phụ huynh học sinh đưa đón học sinh
gây mất TTATGT tại khu vực cổng trường học.
- Tổ chức các buổi ngoại khóa về kỹ năng mềm khi tham gia giao thông;
các kỹ năng phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu khi gặp các sự cố khi tham gia
giao thông đường bộ, đường thủy.
- Phối hợp với Công an huyện đưa nội dung tuyên truyền đảm bảo
TTATGT vào chương trình bồi dưỡng tập huấn trong dịp hè cho đội ngũ giáo
viên, công nhân viên chức các trường học.
5. Trung tâm Y tế huyện
- Triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực sơ cấp cứu tai nạn giao
thông cho cán bộ y tế cấp xã, thôn, bản trong giai đoạn 2020-2025; tuyên truyền
hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho người dân khi xảy ra tai nạn giao thông nhất
là kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với với người bị thương.
- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện quy định việc xét nghiệm nồng độ cồn trong
máu của người tham gia giao thông; thực hiện quy định về kiểm tra xét nghiệm
các chất kích thích, ma túy của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
- Tăng cường giám sát việc khám sức khỏe đối với người điều khiển
phương tiện cơ giới đường bộ, kết quả khám sức khỏe đối với người tham gia sát
hạch cấp giấy phép lái xe phải có kết luận cụ thể hoặc đủ hoặc không đủ tiêu
chuẩn lái xe mô tô, xe ô tô.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Tham mưu cho UBND huyện phê
duyệt và cấp kinh phí phục vụ công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện.
7. Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện: Tổ chức tuyên truyền tác
hại của việc sử dụng rượu, bia đối với sức khỏe và nguy cơ xảy ra tai nạn nếu
điều khiển phương tiện tham gia giao thông và hậu quả của các vụ tai nạn giao
thông; tiếp tục phối hợp với các cơ quan tuyên truyền tiêu chí "Văn hóa giao
thông" đến người tham gia giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về TTATGT.
8. Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp:
Có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập pháp luật về giao
thông đường bộ, đường thuỷ nội địa. Giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức,
công nhân lao động và các thành viên trong tổ chức của mình gương mẫu chấp
hành pháp luật TTATGT. Tổ chức kiểm điểm, giáo dục đối với cán bộ, đảng
viên, công nhân viên chức vi phạm về TTATGT; không xét các danh hiệu thi đua
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khen thưởng với mọi hình thức đối với những người vi phạm pháp luật về
TTATGT.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chỉ đạo các tổ
chức thành viên: Đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp về bảo đảm
TTATGT, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật
giao thông khi tham gia giao thông; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân
tham gia bảo đảm TTATGT” tới mọi gia đình, khu dân cư; tiếp tục uyên truyền
tiêu chí “Văn hoá giao thông” đến hội viên, đoàn viên.
10. UBND các xã
- Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện các Chỉ thị của Đảng và Nghị
quyết của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện; Xây dựng kế hoạch
cụ thể thực hiện và tổ chức triển khai đến các xã và toàn thể nhân dân;
- Chỉ đạo các bản, xóm tăng cường tuyên truyền công tác bảo đảm
TTATGT trên địa bàn;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý đường bộ
tổ chức giải tỏa các trường hợp vi phạm về hành lang đường bộ trên các tuyến
đường trên địa bàn;
- Ủy Ban nhân dân các xã có tuyến đường thủy nội địa: Tổ chức quản lý
chặt chẽ các bến đò khách, đò chở khách trên địa bàn; tuyên truyền, phối hợp tổ
chức cho các cơ sở hoạt động du lịch, kinh doanh vận tải hành khách thực hiện
đúng các quy định của pháp luật. Tổ chức lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm về lĩnh vực đường thủy nội địa theo thẩm quyền.
11. Chế độ thông tin báo cáo
- Định kỳ hàng quý và tháng 12 hàng năm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
huyện báo cao kết quả thực hiện kế hoạch này để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh
(qua Ban ATGT huyện).
- Ban ATGT huyện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này về
Ban ATGT tỉnh định kỳ tháng 12 hàng năm.
Trên đây là Kế hoạch Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc
giao thông trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2022-2025. Yêu cầu các cơ
quan, đơn vị huyện; UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Ban ATGT huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, CA (Cường), 50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Thanh Thủy

