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BÁO CÁO 

 Công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2022 

 

Căn cứ Công văn số: 1865/CV-UBND, ngày 21/11/2022 của UBND huyện 

Kỳ Anh về việc báo cáo kết quả công tác đảm bảo TTATGT năm 2022, UBND xã 

Kỳ Thư báo cáo kết quả như sau: 

I. KẾT QUẢ 

1. Công tác tham mưu: 

Năm 2022, Công an xã đã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành Kế 

hoạch số: 03/KH-UBND, ngày 28/03/2022 của UBND xã Kỳ Thư về việc đảm bảo 

công tác TTATGT trên địa bàn; Công văn số 02/CV-UBND về việc phòng chống 

tác hại của rượu  bia đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.  

2. Công tác kiện toàn ban ATGT. 

- UBND xã thường xuyên kiện toàn, có sự điều chỉnh các thành viên của  

Ban ATGT cho phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến thời điểm 

hiện nay Ban ATGT xã gồm 23 đồng chí, trong đó đồng chí chủ tịch UBND xã 

làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng công an làm Phó ban, các đồng chí trưởng các 

ban, ngành, đoàn thể cấp xã, Thôn trưởng, Hiệu trưởng 03 nhà trường, Trạm 

trưởng trạm y tế xã làm ban viên. Ban có nhiệm vụ tuyên truyền và xây dựng các 

kế hoạch về công tác đảm bảo TTATGT. 

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cơ quan, 

đơn vị và công dân tham gia đảm bảo TTATGT; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang.  

- Ban chấp hành các thôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo quan điểm, 

tư tưởng chỉ đạo công tác đảm bảo TTATGT; kết hợp nội dung chương trình kế 

hoạch công tác đảm bảo TTATGT gắn với phát triển kinh tế, xã hội thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

3. Công tác tuyên truyền. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm của các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo TTATGT, tập trung trên các 

nội dung sau: 

           + Tổ chức 02 buổi tuyên truyền tập trung tại 02 trường học về luật ATGT, 

Thường xuyên tổ chức  tuyên truyền trên loa truyền thanh xã về luật giao thông, 

trong đó tập trung vào các nội dung như: Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao 

thông, hậu quả, tác hại của  bia, rượu đối với người điều khiển phương tiện tham 

gia giao thông; nghiêm cấm việc chăn thả gia súc nơi công cộng, nghiêm cấm việc 

lấn chiếm lòng lề đường để phơi rơm rạ, thóc lúa làm mất ATGT… 

+ Triển khai thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định về luật đất đai, 

Luật xây dựng…, nhất là liên quan đến lĩnh vực GPMB. Xây dựng nông thôn mới. 



+ Các quy định của Luật ATGT đường bộ; Nghị định số 123/2021/ NĐ – 

CP ngày 28/12/2021của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ. 

+ Qua công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của gia đình trong quản 

lý con em; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu tổ chức, 

đoàn thể trong quản lý cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh… không vi phạm các 

quy định của pháp luật về TTATGT. 

4. Công tác quản lý nhà nước 

         - Trong năm 2022, Ban ATGT xã đã giao cho Công an xã chủ trì tổ chức 

nhiều buổi tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm luật 

giao thông đường bộ. Cụ thể trong năm  đã phát hiện và xử lý 10 trường hợp người 

dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính với sô tiề 5.000.000đ nộp ngân sách địa phương; phối hợp triển khai 

đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông. 

Trong năm chỉ xẩy ra các vụ va quẹt nhỏ không thiệt hại lớn về người và tài sản. 

         5. Công tác tổ chức ký cam kết. 

- Phối hợp với Đội CSGTTT Công an huyện tổ chức ký cam kết chấp hành 

các quy định TTATGT,tập trung những đối tượng sau: 

+ Ký cam kết đối với các chủ doanh nghiệp, lái xe vận tải cơ giới trên địa 

bàn về chấp hành các quy định pháp luật ATGT, nhất là lỗi chở quá trọng tải, 

không đậy bạt, làm rơi vải vật liệu,  đổ sai quy định…phối hợp với các đoàn thể tổ 

chức ký cam kết cho hội viên, đoàn viên, học sinh, hơn 60 tổ Liên gia tự 

quản…chấp hành các quy định về TTATGT (Tất cả các chi hội đã tổ chức ký cam 

kết đạt 100% về thực hiện chương trình ba không: Không ma túy, không cờ bạc, 

không vi phạm luật ATGT. 

          6. Công  tác tuần tra kiểm soát. 

- Là cơ quan thường trực của Ban ATGT xã trong công tác đảm bảo  

TTATGT trong thời gian qua, Công an xã tổ chức nắm, đánh giá, dự báo tình hình, 

tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp đảm bảo TTATGT; Chủ 

động xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch xử lý, giải 

quyết kịp thời các tình huống phức tạp về ATGT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự 

kiện chính trị, văn hóa, xã hội;tham mưu và phối hợp với các ban, ngành, đơn vị 

địa phương giải quyết tốt những vấn đề phức tạp về TTATGT. 

- Chủ trì phối hợp với các ban ngành, Ban chấp hành các thôn, các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết chấp hành 

luật ATGT. 

- Công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường liên 

xã, liên thôn để đảm bảo TTATGT trên địa bàn, đảm bảo TTCC tại khu vực Chợ 

Điếm, xóa bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn 

bán làm mất mỹ quan cũng như ATGT. 

7. Công tác đảm bảo trật tự ATGT theo phương án 135 

- Để tiếp tục thực hiện phương án 135, UBND xã đã tổ chức lực lượng, triển 

khai đến các hộ dân nằm trên tuyến đường QL1A, các trục đường liên xã để nhắc 

nhở tuyên truyền người dân có các biển quảng cáo sai quy định, lấn chiếm lòng lề 

đường và có cây cối hai bên lề đường che khuất tầm nhìn, đổ vật liệu xây dựng sai 



quy định, các ki ốt, rạp, mái che lấn chiếm vỉa hè. Ban ATGT xã đã nhắc nhở và 

yêu cầu các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ. 

Trên đây là kết quả công tác đảm bảo TTATGT năm 2022 trên địa bàn xã 

Kỳ Thư, kính báo cáo lãnh đạo UBND huyện biết, chỉ đạo./.  
   

Nơi nhận:                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Ban ATGT huyện (để báo cáo);                                                      CHỦ TỊCH 
- Thường  trực Đảng ủy (để báo cáo); 

- Lưu: VP     

             

 

 

                                                                                 Phan Văn Thiền 


		phanvanthien.kythu@hatinh.gov.vn
	2022-12-01T16:10:47+0700


		ubkythu.ka@hatinh.gov.vn
	2022-12-02T10:42:48+0700


		2022-12-02T10:43:24+0700




