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V/v tăng cường công tác đảm bảo
TTATGT trong đợt cao điểm diễn
ra Kỳ thi trung học phổ thông và
tuyển sinh đại học, giáo dục nghề
nghiệp năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hữu Lũng, ngày 23 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:
- Ban an toàn giao thông huyện;
- Công An huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế Trần Mai;
- Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia Long LQ.

Thực hiện Công văn số 1813/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 15/6/2022 của Sở
giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trong đợt
cao điểm diễn ra Kỳ thi trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề
nghiệp năm 2022.
Để đảm bảo thực hiện tốt về công tác quản lý bảo trì, quản lý các phương
tiện tham gia giao thông trên địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các
tuyến đường phục vụ cho các phương tiện đi lại được an toàn và thuận tiện trong
thời gian diễn ra Kỳ thi trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề
nghiệp năm 2022 trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị
thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Ban an toàn giao thông huyện
- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền các quy định về trật tự, an toàn giao thông trên các phương tiện thông
tin đại chúng; khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông tới quần
chúng nhân dân, đặc biệt đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn
máy, xe đạp điện, các đối tượng là học sinh, sinh viên...
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án triển khai lực lượng bảo đảm an
ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương đảm bảo trật tự
an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các địa điểm tổ chức thi, tăng
cường lực lượng chốt trực hướng dẫn giao thông vào giờ cao điểm trong các ngày
tổ chức thi tại các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm lòng, lề đường và hành lang an toàn
giao thông trên các tuyến đường gần điểm thi; bố trí các điểm đỗ xe, trông giữ

phương tiện; yêu cầu các đơn vị thi công gần khu vực tổ chức điểm thi hoàn trả
mặt đường, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông.
2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện
- Tăng cường kiểm tra các dự án đã đưa vào khai thác sử dụng yêu cầu thực
hiện tốt công tác quản lý, bảo hành, bảo trì công trình sửa chữa kịp thời các hư
hỏng, xuống cấp không làm ảnh hưởng đến ATGT, đảm bảo chất lượng tuyến
đường để duy trì giao thông thông suốt;
- Đối với các dự án đang trong thời gian triển khai thi công yêu cầu các Nhà
thầu tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; trước khi thi công xong
phải thu dọn vật liệu, tập kết máy móc không để trong phạm vi mặt đường, bố trí
lực lượng trực đảm bảo giao thông, bố trí biển báo hiệu, đèn cảnh báo về ban đêm,
tăng cường kiểm tra giấy phép thi công nếu có vi phạm phải xử lý, chấn chỉnh các
đơn vị liên quan, trường hợp cần thiết thu hồi giấy phép thi công;
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
- Phối hợp với bến xe kiểm tra các phương tiện hoạt động trên các cung
đường đèo dốc, khó đi, nơi tập trung đông người hoặc điều khiển xe giường nằm
hai tầng, xe tăng cường, xe chạy đêm; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải
thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở lái xe tập trung chú ý quan sát giảm tốc độ trên
các đoạn đường có cảnh báo nguy hiểm, những đoạn đường đèo dốc; hướng dẫn
lái xe có kiến thức cụ thể về cung đường hoạt động, có cảnh báo những vị trí
hoặc khu vực mất an toàn giao thông trên hành trình mà lái xe sẽ thực hiện để
tăng cường đảm bảo an toàn giao thông;
- Kiểm tra các đơn vị bến xe, vận tải kê khai giá, niêm yết giá cước vận tải
và bán vé theo đúng quy định; chỉ đạo các đơn vị có chính sách ưu đãi, hỗ trợ đi
lại cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; không vận chuyển
hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ;
- Chỉ đạo các đơn vị vận tải trong thời gian phục vụ cuộc đợt cao điểm diễn
ra Kỳ thi trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm
2022.Nếu các đơn vị nào vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh
doanh vận tải như thu quá giá cước vận tải, thu tiền không trao vé cho khách,
nhồi nhét khách, chở quá số người quy định,... làm ảnh hưởng đến công tác tổ
chức phục vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Trực tiếp tham mưu
cho Sở GTVT sẽ thu hồi phù hiệu đối với xe vi phạm, yêu cầu bến xe từ chối
phục vụ và tiến hành cắt “nốt đối với các đơn vị kinh doanh vận tải dưới mọi hình
thức vi phạm". Đồng thời thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19
theo quy định.
- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm trật tự
an toàn giao thông, bố trí lực lượng chốt trực hướng dẫn giao thông trên các tuyến
đường trọng điểm, Ngã 3, Ngã 4 dẫn đến điểm thi trong các ngày tổ chức thi;
- Yêu cầu các bến xe khách và doanh kinh doanh vận tải trên địa bàn bố trí
đủ phương tiện vận tải công cộng, đặc biệt là xe khách để phục vụ thuận lợi, an
toàn nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ
thi tốt nghiệp

- Thực hiện công tác quản lý bảo trì đường bộ, tăng cường công tác tuần
kiểm, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
phát quang cây cỏ hai bên đường đảm bảo tầm nhìn, vá ổ gà, bù phụ lề đường, bổ
sung, điều chỉnh hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ đảm bảo rõ ràng,
không bị che khuất;
- Chỉ đạo các đơn vị quản lý SCTX khẩn trương thực hiện khắc phục, đảm
bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua đã được chấp
thuận theo các Lệnh xây dựng trên các tuyến đường huyện, đường nội thị; tăng
cường công tác tuần đường và thực hiện bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, tập
trung vào công tác phát quang cây cỏ bên đường đảm bảo tầm nhìn, vá ổ gà, bù phụ,
san gạt lề đường, bổ sung, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ bảo đảm rõ ràng,
dễ nhận biết, đặc biệt quan tâm đến các tuyến có lưu lượng phương tiện qua lại lớn.
- Tăng cường kiểm tra các dự án đã đưa vào khai thác sử dụng yêu cầu thực
hiện tốt công tác quản lý, bảo hành, bảo trì công trình sửa chữa kịp thời các hư
hỏng, xuống cấp không làm ảnh hưởng đến ATGT, đảm bảo chất lượng tuyến
đường để duy trì giao thông thông suốt;
- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực
hiện các nhiệm vụ theo quy định;
- Tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu xử lý nghiêm, kịp thời các vi
phạm đối với các đơn vị liên quan;
- Xây dựng phương án, chuẩn bị vật tư, phương tiện thiết bị và bố trí cán bộ
thường trực để thực hiện công tác đảm bảo ATGT, khắc phục kịp thời hư hỏng
công trình đường bộ và tại các điểm xảy ra ùn tắc giao thông, đèo dốc, có nguy cơ
sạt lở, ngập úng trong mùa mưa bão. Tăng cường rà soát báo cáo các điểm tiềm ẩn,
điểm đen TNGT để khắc phục trên đường bộ.
4. Công an huyện
Chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông-TT-CĐ tăng cường ứng trực, điều tiết giao
thông tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường giao thông trọng điểm, Ngã
3, Ngã 4 dẫn đến điểm thi có tình hình giao thông phức tạp, nguy cơ ùn tắc cao,
đồng thời có phương án giải tỏa ùn tắc giao thông kịp thời để đảm bảo an toàn
tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi, bài thi của thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi
cho thí sinh đi thi, không để thí sinh đến địa điểm thi muộn do ùn tắc giao thông.
Chỉ đạo bến xe, theo dõi an toàn giao thông, tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát thông qua hệ thống theo dõi thiết bị giám sát hành trình, kịp thời nhắc
nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận
tải, không phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm về tốc độ và thời gian lái xe liên tục,
dừng đỗ sai quy định; kiểm tra bến xe, điểm đón trả khách và giám sát thiết bị hành
trình về các phương tiện chở quá số người quy định; kiểm tra các phương tiện dừng,
đón trả khách không đúng nơi quy định, không theo luồng tuyến cố định; phối hợp
với các bên liên quan xử lý nghiêm các bến bãi tự phát, các trường hợp dừng, đỗ
không đúng nơi quy định gây mất an toàn giao thông.
Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm về trật tự
an toàn giao thông trong đợt cao điểm diễn ra Kỳ thi trung học phổ thông và tuyển

sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; đẩy mạnh tuần tra lưu động, kết hợp
bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các địa
điểm tổ chức thi.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, các nhân chấp
hành nghiêm các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao
thông theo thẩm quyền được giao quản lý; có phương án bố trí nhân lực, phương án
phân luồng giao thông khi có ùn tắc xảy ra trước, trong và sau Kỳ thi trung học phổ
thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022;
6. Công ty thực hiện công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên; Công ty
CPĐTXD HTKT Trần Mai và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Gia
Long LQ
- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công tác ĐBGT bước 1 đã được chấp
thuận theo các Lệnh xây dựng trên các tuyến đường huyện.
- Sửa chữa các hư hỏng, sình lún cao su, ổ gà, bong bật mặt đường để mặt
đường luôn êm thuận.
- Khơi thông cống rãnh, không để tình trạng ứ đọng nước trên mặt đường, lề
đường, phát quang cây cỏ hai bên hành lang, đặc biệt các vị trí đèo dốc và bán kính
đường cong nằm nhỏ, đảm bảo tầm nhìn thông thoáng cho các phương tiện
tham gia giao thông.
- Kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ tại các
vị trí có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra các cầu yếu
trên tuyến.
- Thường xuyên phối hợp với các nhà thầu thi công công trình trên tuyến
thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông trên
những đoạn tuyến đang trong thời gian thi công.
- Bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư dự trữ đáp ứng kịp thời khi có sự
cố ách tắc xảy ra trên các tuyến đường được giao quản lý.
- Thực hiện công tác trực gác cầu, đường trong những ngày mưa bão.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Tr, PTB ATGT huyện;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND các xã, thị trấn;
- Trưởng BCĐ kỳ thi THPTQG năm 2022;
- Lưu: VT, KT&HT.

Dương Thị Hạnh

