CÔNG BÁO/Số 16+17/Ngày 15-05-2012

05
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG ðIỀN
Số: 07/2012/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng ðiền, ngày 03 tháng 5 năm 2012

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác ñảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong thu hoạch vụ ðông xuân 2011 - 2012
Hiện nay, vụ mùa ðông xuân ñang chuẩn bị vào thời ñiểm thu hoạch. ðể hạn
chế tình trạng người dân dùng máy tuốt lúa, phơi rơm rạ, nông sản lấn chiếm lòng, lề
ñường gây cản trở giao thông và ñốt rơm rạ làm hư hỏng các công trình giao thông,
thủy lợi trên ñịa bàn; ñồng thời ñể ñảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ tốt lễ
hội “Sóng nước Tam Giang” năm 2012, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Ban An toàn giao thông huyện
Tăng cường công tác chỉ ñạo, hướng dẫn các ñịa phương, ñơn vị tiếp tục triển
khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện “Năm an toàn giao thông” trên ñịa bàn; ñồng
thời phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ và nhân dân trên
ñịa bàn chấp hành tốt Luật Giao thông ñường bộ; từ ñó vận ñộng người thân và gia
ñình không sử dụng máy tuốt lúa, phơi rơm rạ, nông sản và ñốt rơm rạ trên các trục
ñường giao thông và các công trình giao thông, thủy lợi trên ñịa bàn.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin và ðài Truyền thanh huyện
Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan tăng cường công tác thông
tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân; từ ñó nêu cao tinh thần
tự giác, ý thức trách nhiệm và không sử dụng máy tuốt lúa, phơi rơm rạ, nông sản
trên các trục lộ giao thông nhằm góp phần ñảm bảo trật tự an toàn giao thông.
3. Công an huyện
Bố trí tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, huy ñộng lực lượng, phương
tiện tổ chức tuần tra kiểm soát trên các trục ñường giao thông ñể nhắc nhở và xử lý
kịp thời những trường hợp vi phạm; ñồng thời chỉ ñạo lực lượng công an của các xã,
thị trấn ñẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát ñể phát hiện và xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ñảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Chỉ ñạo lực lượng công an phối hợp với các ban ngành cấp xã ñẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận ñộng nhân dân tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông ñường

