UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ GIA NGHĨA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Gia Nghĩa, ngày

V/v tăng cường giải pháp
bảo đảm an toàn giao thông

Kính gửi:
- Phòng Quản lý đô thị thị xã;
- Công an thị xã;
- Đài Truyền thanh thị xã;
- UBND các xã, phường.
Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa nhận được Công văn số 91/CV-BATGT
ngày 12/7/2019, của Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông, về việc tăng cường
giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.
Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo như sau:
1. Giao Công an thị xã Gia Nghĩa:
- Tăng cường các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao
hiệu quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các
tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.
- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an
toàn giao thông tại các xã, phường, các trường học.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra các “điểm đen”,
các điểm “tiềm ẩn” có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, báo cáo về UBND thị xã
Gia Nghĩa (thông qua phòng Quản lý đô thị) để tổng hợp báo cáo Ban An toàn
giao thông tỉnh.
2. Giao phòng Quản lý đô thị:
- Kiểm tra, rà soát, kịp thời bổ sung hệ thống an toàn giao thông còn thiếu
trên các tuyến đường thuộc UBND thị xã quản lý.
- Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị phối hợp với UBND các xã,
phường và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác quản lý lập lại trật tự hành
lang an toàn đường bộ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.
3. Giao Đài Truyền thanh thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật
về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để người
tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và các biện pháp
phòng tránh tai nạn giao thông.
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4. Giao UBND các xã, phường: Tổ chức thống kê phương tiện xe máy kéo
nhỏ tại địa phương và báo cáo về UBND thị xã Gia Nghĩa (thông qua phòng Quản
lý đô thị) để tổng hợp báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh. Hoàn thành trong
tháng 8/2019.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng
Công an thị xã, Trưởng Đài truyền thanh thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường
và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- UBND tỉnh Đắk Nông (b/c);
- Ban ATGT tỉnh Đắk Nông (b/c);
- CT, các PCT UBND TX;
- Đội QLTTCQĐT TX (t/h);
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VP, (C).

Nguyễn Văn Dũng
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