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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác đảm bảo ATGT quý I năm 2022
Thực hiện Công văn số 04/BATGT ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Ban an toàn
giao thông huyện Đak Pơ về thực hiện báo cáo công tác an toàn giao thông quý I năm
2022, Ủy ban nhân dân thị trấn Đak Pơ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch như sau:
I.CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
UBND thị trấn đã ban hành và quán triệt Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày
01/03/2022 của UBND thị trấn Đak Pơ về Năm an toàn giao thông năm 2022 với chủ
đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với việc kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”
đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị trấn Đak
Pơ.
Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chủ động, kịp thời đề xuất kiến nghị sửa đổi,
bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự ATGT; lồng ghép
chương trình, mục tiêu ATGT với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
kiện toàn tổ tự quản ATGT theo quy định pháp luật.
Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về
Luật giao thông đường bộ; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường
bộ và đường sắt; Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi
bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng; tác hại của
rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khác.
Thường xuyên giám sát, kiểm tra các công trình xây dựng nhằm đảm bảo quy
định hành lang ATGT; tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác tuần tra, kiểm
soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Công tác tuyên truyền:
Các bộ phận chuyên môn phối hợp Ủy ban MTTQVN thị trấn và các đoàn thể
tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng
12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ và đường sắt; Nghị định 123/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 về sửa
đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ đường sắt, hàng không dân dụng, tác
hại của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khác tại địa bàn tổ dân phố, làng,
trong các cuộc họp có sự tham gia của các ban ngành đoàn thể của thị trấn được 03
buổi với 140 lượt người tham dự.
2. Công tác đảm bảo TTATGT:
Chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp cùng tổ dân phố, làng thường xuyên
kiểm tra, quản lý việc xây dựng, cơi nới, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông sai
quy định; thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm việc không
lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, đất dành cho đường bộ để tổ chức các hoạt
động như: cưới hỏi, liên hoan, tân gia…, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và
các hoạt động khác có liên quan trên các tuyến đường của thị trấn Đak Pơ. Thành lập
Đoàn kiểm tra trật tự xây dựng và hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn
thị trấn Đak Pơ, giải tỏa các trường hợp xây dựng, đặt bảng hiệu quảng cáo lấn chiếm
hành lang ATGT trên tuyến đường Hùng Vương.
- Kiện toàn Ban ATGT thị trấn gồm 08 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND
làm Trưởng ban.
- Kiện toàn Tổ tự quản ATGT thị trấn gồm 05 thành viên do đồng chí Trưởng
Công an làm tổ trưởng, hàng tháng có kế hoạch tổ chức tuần tra đảm bảo TTATGT
trên địa bàn thị trấn.
- Chỉ đạo Công an thị trấn xây dựng 04 kế hoạch, phối hợp cùng Tổ tự quản
ATGT tổ chức 48 buổi tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa
bàn, phát hiện 21 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 20 trường hợp, đã lập biên bản ra
quyết định xử phạt hành chính 01 trường hợp, thu phạt 500.000 đồng.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn giao thông quý I năm
2022 của UBND thị trấn và tình hình kết quả hoạt động của Tổ tự quản ATGT của thị
trấn Đak pơ.
Nơi nhận:
- Ban ATGT huyện;
- TT. Đảng ủy, HĐND (b/c);
- Lưu VPTK.
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