UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1300/UBND-QLĐT
V/v tăng cường công tác bảo đảm trật
tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
30/4 và 01/5/2022 trên địa bàn
thành phố Vĩnh Yên

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Kính gửi:
- Phòng Quản lý đô thị;
- Công an thành phố Vĩnh Yên;
- Ban QLDA đầu tư & xây dựng;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTG ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2022; Văn bản số 2581/UBND-CN1 ngày
22/4/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thong
trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2022; Văn bản số 1173/SGTVT-KCHT ngày
21/4/2022 của Sở Giao thông Vận tải về việc đảm bảo trật tự ATGT, vận tải hành
khách và VSMT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2022 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số
65/BATGT-VP ngày 21/4/2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc về
việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao UBND các xã, phường
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện
nghiêm việc “đã uống rượu, bia - không lái xe”; thực hiện các quy định về công
tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (không tập kết rác, không sử dụng
lòng đường dựng rạp phục vụ cưới hỏi, tiệc tùng; không lấn chiếm lòng đường,
vỉa hè, hành lang ATGT để dựng lều lán trái phép, bày bán kinh doanh hàng hóa,
đặt, treo biển quảng cáo, họp chợ,...); thực hiện nghiêm túc các quy định về công
tác phòng, chống dịch Covid-19 nói chung và trong hoạt động giao thông vận tải
nói riêng.
- Chỉ đạo lực lượng làm công tác quản lý trật tự đô thị, dân phòng, công an
xã, phường và các thành phần có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra,
kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp sử dụng trái phép
lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ để buôn bán, kinh
doanh, tập kết vật liệu xây dựng,... tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
- Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
thành phố nếu để xảy ra tình trạng sử dụng lòng, lề đường trái phép mà không có
biện pháp hoặc chậm chễ trong việc đưa ra biện pháp xử lý, dẫn đến tai nạn
nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.
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2. Giao Công an thành phố
- Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo
đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn thành phố; Chủ động tổ chức kiểm tra, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi vi
phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc
giao thông, như: vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, vi phạm thời gian lái xe
liên tục, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh, vượt không
đúng quy định, chở quá số người quy định,...
- Tiếp tục bố trí, tăng cường lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực tại các
nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các giờ cao điểm trên địa bàn
thành phố, để hướng dẫn, phân luồng giao thông nhằm hạn chế tối đa tình trạng
ùn tắc giao thông có thể xảy ra.
- Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn
thành phố với UBND thành phố và Ban An toàn giao thông tỉnh, trước ngày
03/5/2022.
3. Giao Ban QLDA đầu tư & xây dựng thành phố
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ
thuật đô thị. Kịp thời phát hiện và xử lý ngay các sự cố, hư hỏng, mất mát tại các
công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các thiết bị phục vụ cho giao thông, như:
các sự cố hư hỏng của hệ thống đèn tín hiệu, hệ thống điện chiếu sáng đô thị, mất
hoặc hỏng nắp hố ga và tấm đan rãnh thoát nước,...
- Chỉ đạo đơn vị cung ứng dịch vụ công ích đô thị tăng cường vệ sinh môi
trường, thu gom rác thải sinh hoạt tập kết trên các tuyến đường. Bảo đảm việc
quét dọn, vệ sinh sạch sẽ tại các tuyến đường, ngõ, ngách được giao thực hiện;
bảo đảm việc thu gom rác thải sinh hoạt được thực hiện đúng tuyến, đúng giờ,
không để tồn đọng rác qua ngày gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Yêu cầu đơn vị cung ứng dịch vụ công ích đô thị chỉ đạo lực lượng công nhân vệ
sinh môi trường sau khi thu gom xong rác từ các xe đẩy tay phải thực hiện vệ sinh
sạch sẽ, úp thùng xe xuống và tập kết xe gom rác gọn gàng trên vỉa hè để đảm bảo
vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.
4. Chủ đầu tư các công trình, dự án (Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA
đầu tư & xây dựng thành phố và UBND các xã, phường)
- Chỉ đạo các nhà thầu thi công các tuyến đường trên địa bàn thành phố thực
hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi
trường. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông do thi công
các công trình, dự án gây ra, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5. Chủ đầu tư
chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra tai nạn giao thông tại các
tuyến đường đang thi công, mà nguyên nhân được xác định là do thi công công
trình, dự án gây ra.
- Đối với một số tuyến đường chính của thành phố; các tuyến đường tại khu
vực nội thị, trung tâm thành phố, yêu cầu các nhà thầu phải tạm ngừng thi công,
hoàn trả mặt đường để đảm bảo giao thông. Đối với các dự án vẫn thi công trong
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dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 thì phải xây dựng phương án tổ chức giao thông, phân
làn, phân luồng giao thông hợp lý, bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo giao thông và
người hướng dẫn theo quy định.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xây dựng, yêu cầu đơn
vị thi công sử dụng phương tiện chở vật tư, vật liệu đúng quy định; có phương án
vệ sinh phương tiện chở vật tư, vật liệu, phế thải xây dựng,... sạch sẽ trước khi ra
khỏi công trường.
5. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố
Tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền
thanh để các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố tuân thủ nghiêm
các quy định phòng chống dịch Covid-19 và các quy định pháp luật về TTATGT.
6. Giao phòng Quản lý đô thị thành phố
- Chủ động kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các điểm đen, điểm tiềm ẩn
mất nguy cơ mất an toàn giao thông và các tồn tại, bất cập về bảo đảm giao thông
trên địa bàn thành phố (như: các sự cố hư hỏng đèn tín hiệu; thiếu, mất biển báo
giao thông, vạch kẻ đường,...) để tham mưu, đề xuất UBND thành phố cho sửa
chữa, khắc phục hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa chữa, khắc phục
kịp thời, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ.
- Chủ động chỉ đạo đơn vị duy tu, sửa chữa các tuyến đường đô thị trên địa
bàn thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ, ưu tiên thực hiện ngay các việc: quét dọn vệ sinh mặt đường, mặt cầu;
thu dọn vật liệu, đất cát, rác thải,... còn tồn lại trong lòng đường; dặm vá ổ gà; sữa
chữa, thay thế biển báo giao thông mất, hỏng; sơn bổ sung vạch kẻ đường.
- Tăng cường công tác ra quân xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa
hè, lòng lề đường trên toàn địa bàn thành phố; chủ động phối hợp với các xã,
phường trong công tác ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị.
- Kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường trong
việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản này; kịp
thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Giao thông Vận tải (b/c);
- TTTU, HĐND t/p (b/c);
- Như kính gửi;
- CT, CPCT;
- CPVP;
- Lưu: VT, QLĐT.
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