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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã
tại cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác
đảm bảo trật tự ATGT 06 tháng đầu năm 2018
và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2018

Ngày 03/8/2018, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức cuộc họp sơ kết đánh giá kết
quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) 06 tháng đầu
năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2018, dưới
sự chủ trì của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã. Tham dự cuộc họp có đại
diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành: Phòng Quản lý đô thị (Thường trực Ban
ATGT thị xã), Đội CSGT - CA thị xã, Hội Phụ nữ, Truyền thanh - Truyền hình, Văn
phòng HĐND&UBND thị xã, Tòa án, Viện kiểm soát và 23 thành viên Ban ATGT
(vắng 03 thành viên: Phòng TC-KH, TN-MT, Ban Tuyên giáo), lãnh đạo UBND và
Công an 18 xã, phường (vắng 02 xã, phường: Điện Nam Bắc, Điện Tiến).
Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị báo cáo kết quả thực hiện công
tác đảm bảo trật tự ATGT 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thực
hiện 06 tháng cuối năm 2018, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch
UBND thị xã - Trần Úc kết luận:
Trong 6 tháng đầu năm 2018 (Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 15/5/5018), trên
địa bàn thị xã đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 20 người, bị
thương 08 người, làm hư hỏng 04 xe ô tô, 24 xe mô tô, ước tính thiệt hại tài sản
khoảng 177 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm 08 vụ, số
người chết tăng 04 người, số người bị thương giảm 12 người.
Mặc dù số vụ TNGT trên địa bàn giảm nhưng số người chết tăng 04 người.
Vì vậy, yêu cầu trong 06 tháng còn lại năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã giao
nhiệm vụ cụ thể cho các ngành như sau:
1. Phòng Quản lý đô thị (Thường trực Ban ATGT thị xã):
- Hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết công tác đảm bảo ATGT 06 tháng đầu năm
2018 và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018, trong đó lưu ý giao nhiệm vụ
cụ thể cho các ban ngành và địa phương như: Giải tỏa chợ Hà Mật giao cho
UBND xã Điện Phong, chợ Viêm Đông giao cho UBND phường Điện Ngọc, chợ
tạm, chợ cóc trước nhà hàng Thanh Đông giao cho UBND xã Điện Phương,...; ban
hành phân công chính thức các thành viên Ban ATGT thị xã.
- Tổ chức rà soát biển báo, đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao ngã ba,
ngã tư với các tuyến ĐT, ĐH trên địa bàn thị xã, báo cáo UBND thị xã đưa vào kế
hoạch đầu tư năm 2019.

- Chủ trì, phối hợp với Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã xây dựng
phóng sự “Đoạn tuyến QL1A tránh Vĩnh Điện - Đoạn đường đen” làm cơ sở tham
mưu văn bản báo cáo các cấp có thẩm quyền nâng cấp, mở rộng.
- Tham mưu văn bản cho UBND thị xã kiến nghị BQL dự án Đầu tư Xây
dựng tỉnh khẩn trương triển khai thi công nút giao giữa ĐT.609 với đường sắt Bắc
- Nam; kiến nghị UBND tỉnh, Bộ Giao thông - Vận tải về lắp đặt đèn tín hiệu điều
khiển giao thông tại nút giao QL1A và ĐH8.ĐB.
2. Giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với
Thị đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông
đường bộ.
3. UBND các xã, phường:
- Chỉ đạo Ban ATGT xã, phường lập kế hoạch cụ thể ra quân thực hiện
“Tháng 9 - Tháng An toàn giao thông” năm 2018 kết hợp giải tỏa các chợ tự
phát, các khu vực lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán trên địa bàn mình quản lý, cụ
thể như chợ Hà Mật (Điện Phong), chợ Viêm Đông (Điện Ngọc), chợ trước nhà
hàng Thanh Đông (Điện Phương), chợ trước khách sạn Thanh Vân (Điện Nam
Đông), chợ Điện Dương….
- UBND các xã: Điện Hòa, Điện Thọ và Điện Phước thường xuyên vận
động nhân dân dọc hai bên tuyến đường sắt tổ chức ra quân phát quang cây cối
che khuất tầm nhìn, tháo dỡ các lều quán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
đường sắt; đặc biệt tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt.
4. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi
phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ theo thẩm quyền phân cấp, phối hợp
với các Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị quản lý tốt trật tự xây dựng, đường, hè phố,
cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn.
5. Công an thị xã chỉ đạo Đội CSGT tăng cường công tác tuần tra kiểm soát,
kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm; đặc biệt xử lý dứt điểm các trường hợp xe
quá tải chạy tránh Trạm thu phí gây mất ATGT trên các tuyến ĐT.608, ĐT607A,
ĐT.607B, ĐH1, ĐH8...
Trên đây là Kết luận của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc
họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT 06 tháng
đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm
2018. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch và các PCT UBND thị xã;

- Như thành phần dự họp;
- C, PVP;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNHVĂN PHÒNG
Người ký: Ủy ban Nhân dân thị
xã Điện Bàn
Email:
dienban@quangnam.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Quảng Nam
Thời gian ký: 14.08.2018
10:49:11 +07:00

Trần Quang Thắng

