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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường ñảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp
Tết Dương lịch, Tết Nguyên ñán Giáp Ngọ và năm 2014
Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về việc
tăng cường một số giải pháp trọng tâm ñảm bảo trật tự An toàn giao thông, Công văn
số 6568/UBND-CT ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp
tục triển khai thực hiện Nghị Quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ.
Năm An toàn giao thông 2013, ñược sự quan tâm, chỉ ñạo của UBND tỉnh, Thường
vụ Huyện ủy, sự nỗ lực của các ban ngành, ñoàn thể chính quyền ñịa phương trên ñịa
bàn huyện trong việc thực hiện những giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông
trên ñịa bàn. Nhờ ñó, tình hình tai nạn giao thông trên ñịa bàn huyện trong năm 2013
có giảm cả 3 mặt so với năm 2012. Tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông còn diễn
biến phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao, gây thiệt hại
lớn về người và tài sản.
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 cuả UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường ñảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết
Dương Lịch, Tết Nguyên ðán Giáp Ngọ và năm 2014. ðể tăng cường công tác ñảm
bảo trật tự an toàn giao thông trong ñợt cao ñiểm dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên
ðán Giáp Ngọ và năm 2014. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban
ngành, ñoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các giải pháp, các hoạt
ñộng ñảm bảo trật tự an toàn giao thông như sau:
1. Ban An toàn giao thông huyện:
Triển khai tổng kết công tác ñảm bảo trật tự ATGT năm 2013 và Kế hoạch
năm 2014; chỉ ñạo triển khai các hoạt ñộng trong ñợt cao ñiểm trong dịp Tết Dương
lịch và Tết Nguyên ðán Giáp Ngọ năm 2014 có trọng tâm, trọng ñiểm, hiệu quả;
Thành lập các ðoàn công tác ñể kiểm tra việc thực hiện công tác ñảm bảo an toàn
giao thông của các ñơn vị, tổ chức, ñịa phương, tham mưu UBND huyện chấn chỉnh
ñối với các ñịa phương có số vụ tai nạn giao thông tăng cao, không hoàn thành tốt
nhiệm vụ.
Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, ñoàn thể, ñịa phương, các trường học tổ
chức các ñợt tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
ñường bộ, ñường thủy nội ñịa cho cán bộ, công nhân viên, hội viên, ñoàn viên, học
sinh từ ñó vận ñộng người thân và gia ñình cùng chấp hành pháp luật về an toàn giao
thông; tiếp tục tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền, vận ñộng thực hiện hành vi ứng

