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KẾ HOẠCH 
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dầnvà Lễ hội 

Xuân năm 2022 gắn với phòng, chốngdịch COVID-19 trên  
địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4585/UBND-

HTKT ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bảo đảm 

trật tự an toàn giao thônggắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết 

Dương lịch,  Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và 

Lễ hội Xuân năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng, nhằm 

nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

của người dân, tạo chuyển biến trong cách ứng xử khi tham gia giao thông của 

mọi tầng lớp nhân dân gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông 

và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022 để nâng cao ý thức người dân; không lái 

xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy; không phóng nhanh, vượt ẩu; đội 

mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện và các biện pháp hạn 

chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy.... 

 - Thông qua công tác tuyên truyền trực quan nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối 

với công việc thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống 

dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022 

nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng hạn chế mức thấp nhất cho người tham gia 

giao thông. 

 - Phối hợp giữa ngành giao thông vận tải và các cơ quan tuyên truyền, các 

đơn vị liên quan phối hợp trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền các giải pháp 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. 

 2. Yêu cầu: 
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 - Công tác tuyên truyền cần được phối hợp và tổ chức một cách triệt để, 

phong phú, phù hợp, có hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức trong toàn nhân dân 

được biết về luật an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022  

nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng hạn chế mức thấp nhất cho người tham gia 

giao thông. 

 - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội và toàn dân cùng vào cuộc 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với phương châm “Mỗi người dân là một 

chiến sỹ, mỗi bản làng, thôn xóm, tổ dân phố là pháo đài; cả nước chung sức 

đồng lòng, chung tay đẩy lùi dịch bênh COVID-19”, Bên cạnh việc phòng, 

chống dịch là quan trọng, cấp bách đồng thời phải tuân thủ pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Nôi dung: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 

04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và 

khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của 

Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự 

ATGT; Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ đến năm 2020 

và tầm nhìn đến năm 2030; Công điện số: 1725/CĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với 

phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội 

Xuân năm 2022. 

- Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022; tăng cường áp dụng khoa 

học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là 

chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều 

khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao 

thông kinh doanh vận tải, tăng cường quản lý điều kiện bảo đảm an toàn giao 

thông của các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác và trong quá 

trình thi công nâng cấp, bảo trì, sửa chữa. 

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022, vi phạm về điều kiện 

an toàn giao thông trong 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 tai nạn giao thông. Ngăn chặn xe ô tô chở quá tải, yêu cầu người đứng đầu 

các tổ chức, doanh nghiệp, như mỏ, cảng, ga, cơ sở sản xuất vật liệu ký cam kết 

không xếp hàng hóa quá tải trọng xe và có biện pháp kiểm soát, xử lý ngay tại 
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nơi xếp hàng; yêu cầu chủ phương tiện cam kết không hoán cải, cơi nới thành, 

thùng phương tiện. 

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022 tới mọi thành 

phần trong hoạt động giao thông vận tải, trong đó chú trọng vào tập huấn kỹ 

năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; phổ biển quy định pháp luật và xây 

dựng văn hóa giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải và người điều 

khiển phương tiện cá nhân, đặc biệt là nhóm những người tham gia giao thông 

bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: (Cơ quan Thường trực Ban ATGT 

huyện). 

- Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng 

giao thông, rà soát các công trình bị hư hỏng, mái ta luy sạt lở do mưa, lũ gây ra; 

kiểm tra, bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị phản quang tại vị trí 

tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và 

Lễ hội Xuân năm 2022 báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kịp thời để có hướng chỉ 

đạo, khắc phục. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện theo 

nội dung Kế hoạch. 

- Tổng hợp tham mưu Ban Chỉ đạo báo cáo theo quy định. 

2. Đối với các đơn vị Kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện: 

- Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu 

cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 

năm 2022; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chỉ đạo về phòng, chống 

dịch Covid - 19, đặc biệt là tại các đầu mối giao thông chính, trên phương tiện 

vận tải hành khách công cộng, cũng như đội ngũ người điều khiển và nhân viên 

phục vụ trên phương tiện. 

- Có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đảm bảo an toàn 

phòng dịch, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, không để hành khách không 

kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện; giảm thiểu tối đa tình trạng chậm, huỷ 

chuyến; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định. Cương quyết không 

để phương tiện vận tải, người điều khiển, nhân viên phục vụ và hành khách 

không tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 tham gia giao thông. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 

Chủ trì phối hợp với các Trường học trên địa bàn huyện phổ biến, tuyên 

truyền đến phụ huynh, học sinh các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và 

kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, tổ chức ký cam kết giữa gia 
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đình và nhà trường về giáo dục và bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh; 

tuyệt đối không để trẻ em điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không có giấy 

phép lái xe; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. 

4. Công an huyện: 

Chủ trì phối hợp với Công an các xã thực hiện nghiêm, hiệu quả nhiệm vụ 

tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tựấn toàn giao thông gắn với phòng, 

chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 

năm 2022, tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên 

nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử 

lý vi phạm đối với xe khách, xe tải nặng, xe container vào ban đêm. Ngăn chặn, 

xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép. Tăng cường kiểm tra an 

toàn giao thông bến khách, xe chở khách du lịch và sử dụng phương tiện nhỏ thô 

sơ chở người hoạt động trên địa bàn. 

5. Phòng Văn hóa Thông tin huyện: 

 - Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai 

thực hiện phong trào thi đua đến toàn thể cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân trên địa bàn được biết để triển khai thực hiện đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã về công tác tuyên 

truyền như hướng dẫn, cung cấp nội dung tuyên truyền về thực hiện đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. 

 - Thường xuyên cập nhật các tin, bài và đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện để tuyên truyền tới đông đảo người 

dân trên địa bàn huyện về thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với 

phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội 

Xuân năm 2022. 

6. Trung Tâm Văn hóa Thể thao Du lịch vàTruyền thông huyện: 

 - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị về công tác tuyên truyền như 

hướng dẫn, cung cấp nội dung tuyên truyền về thực hiện đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. 

 - Phối hợp với ngành giao thông vận tải cung cấp nội dung tuyên truyền 

về thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch 

COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. 

 - Tăng giờ phát thanh trên hệ thống truyền thanh huyện về các biện pháp 

thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-

19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022, biên tập đĩa 
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CD phát thanh tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, bằng ô tô lưu động 

trên tất cả các tuyến đường giao thông trung tâm huyện và các xã trong toàn 

huyện. 

7. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện: 

Tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện nghiêm quy 

định và phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại công trường, có biện 

pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố để đảm bảo trật tự về thực hiện đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

Cân đối nguồn kinh phí, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí 

thực hiện bảo đảm trật tự  an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch 

COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022 đạt 

kết quả cao nhất theo quy định. 

9. Trung tâm Y tế huyện: 

Phân công cán bộ y bác sỹ thực hiện ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng nhân 

lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và nguồn máu dự phòng, 

dịch truyền để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cấp cứu, điều trị nạn nhân 

tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người gắn với phòng, chống dịch 

COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. 

10. Ủy ban nhân dân các xã: 

 - Có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh tình huống có 

người nhiễm virus COVID-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện 

vận tải công cộng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thiếu kiểm soát trong phòng, chống 

dịchCOVID-19, dẫn đến làm lây nhiễm dịch bệnh trên các phương tiện giao 

thông hoặc địa bàn thuộc phạm vi quản lý bảo đảm trật tanan toàn giao thông 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. 

 - Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại 

đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật 

tự an toàn giao thông, phối hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn 

giao thông; niêm yết đầy đủ các thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 tại 

các đầu mối giao thông như bến xe và trên các phương tiện vận tải công cộng 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội 

Xuân năm 2022. 

11. Ban An toàn giao thông các xã, các Tổ chức, Đoàn thể: 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn 

giaothông và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022 để nâng cao ý thức người 

dân; không lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy; không phóng 

nhanh, vượt ẩu; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện và 
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các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy...vv. 

 - Có trách nhiệm xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức, thực hiện phù hợp 

với yêu cầu, điều kiện thực tế của từng địa phương; kế hoạch bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022 gắn 

với phòng chống, dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum 

tại Văn bản số 4585/UBND- HTKT ngày 27/12/2021. 

Trên đây là Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022 gắn với phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Giao thông vận tải (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (c/đ); 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (t/h); 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng; 

- Các cơ quan, đơn vị tại mục III KH; 

- UBND các xã(t/h); 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Văn Mười 
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