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Số:              /UBND-QLĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 12 năm 2022 

V/v thực hiện công tác đảm bảo trật 

tự, an toàn giao thông trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý 

Mão và các Lễ hội Xuân năm 2023 

 

 
 

   Kính gửi:   

  - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố;   

     - Các Tổ chức Chính trị - xã hội Thành phố;  

         - Các cơ quan, đơn vị Thành phố; 

- Đảng ủy, HĐND-UBND các phường, xã. 

 
 
 

Thực hiện Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong 

dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.  

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của 

nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội Xuân 

năm 2023 trên địa bàn Thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Quản lý đô thị: 

- Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan 

trực thuộc, các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của cấp trên về 

công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chỉ đạo các lực lượng chức năng 

tăng cường tuần tra kiểm soát, duy trì lực lượng thường xuyên trên các tuyến 

đường trọng điểm thuộc địa bàn Thành phố; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

TTATGT. Xây dựng phương án tổ chức phân luồng giao thông và bố trí lực 

lượng điều tiết giao thông tại các tuyến đường, các nút giao thường xuyên bị ùn 

tắc và các khu vực tổ chức các lễ hội lớn trên địa bàn; 

- Tăng cường công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường  

địa phương; triển khai quyết liệt công tác quản lý và phạm vi công việc bảo 

dưỡng thường xuyên trong đó chú trọng dặm vá ổ gà, sửa chữa các tấm đan dư 

hỏng, quét dọn vệ sinh mặt đường, mặt cầu, xử lý hằn lún vệt bánh xe, bạt lề 

khơi thông rãnh, cống thoát nước, cắt xén, phát quang cây cỏ, vệ sinh hệ thống 

biển báo…;  

- Kiểm tra thường xuyên các hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn 

Thành phố, đảm bảo duy trì hoạt động tốt, hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông; 

- Chỉ đạo đơn vị cung ứng dịch vụ công ích thực hiện tốt công tác vệ sinh 

lòng đường, vỉa hè, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ 
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quan đô thị. Ưu tiên thực hiện tăng tần xuất trong những ngày dịp Tết dương 

lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội xuân 2023; 

- Kiểm tra, xử lý vi phạm thi công xây dựng trên đường đang khai thác; 

chấn chỉnh các thủ tục đầu tư, nhà thầu thi công không thực hiện đầy đủ biển 

báo hiệu, cọc tiêu, rào chắn, đèn tín hiệu ban đêm, chỉ dẫn giao thông…; tuyệt 

đối không để xảy ra rình trạng ùn tắc giao thông déo dài; yêu cầu dừng thi công 

đối với các công trình không thể hoàn thành trước và trong dịp Tết theo quy 

định. Trước khi dừng thi công phải thu dọn hoàn trả công trình thông thoáng, 

đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình. 

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn giao thông khi xảy 

ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường giao quan lý và thực hiện công tác bảo 

trì; có kế hoạch dự phòng nhân lực, thiết bị, phương tiện, vật tư để xử lý những 

bất khả kháng xảy ra trên đường bộ; 

+ Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong việc 

giải tỏa lấn chiếm gây mất an toàn giao thông đường bộ: Chiếm dụng lòng 

đường, lề đường buôn bán họp chợ làm cản trở gây ùn tắc giao thông, mất an 

toàn giao thông; 

- Tổ chức các đoàn, các đợt kiểm tra trên toàn bộ các tuyến đường thuộc 

phạm vi quản lý về các nội dung nên trên; 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện các nội dung Công văn này và tham mưu cho UBND Thành phố báo 

cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải theo quy định. 

2. Đội Quản lý trật tư đô thị: 

- Tích cực tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm trật tự đô thị, 

an toàn giao thông, trật tự xây dựng trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán 

và mùa Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã kiên 

quyết xử lý vi phạm lấn chiếm hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an 

toàn đường bộ đối với các tuyến đường trên địa bàn Thành phố, đặc biệt các vi 

phạm lấn chiếm, lòng lề đường, đấu nối trái phép, xây dựng lều quan, ki ốt bán 

hàng, dựng rạp để vật tư, hàng hóa trong phạm vi lòng lề đường, talu, xử lý 

dừng đỗ xe trái quy định; mở đấu nối trái quy định. 

3. Công an Thành phố: 

- Có kế hoạch bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, điều 

khiển hướng dẫn giao thông trong tất cả các ngày trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023, đồng thời đảm bảo công tác 

phòng dịch Covid-19; Bố trí lực lượng 24h/24h để chỉ đạo kịp thời công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm các ngày nghỉ Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội xuân 2023. 
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- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự chủ động phối 

hợp và các lực lượng chức năng có liên quan để tăng cường kiểm tra, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, đặc biệt là các lỗi vi phạm là nguyên 

nhân gây tai nạn giao thông như: Phương tiện đỗ sai quy định, xe tải hoạt động 

trên đường cấm, giờ cấm, chở hàng quá tải, các phương tiện chạy quá tốc độ quy 

định, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người, 

không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xử dụng phương tiện 

không đảm bảo an toàn kỹ thuật để chở khách,… 

- Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, bố trí lực lượng 

kịp thời giải tỏa khi sảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, không để ùn tắc kéo dài, 

nhất là trong ngày đầu tuần và ngày cuối đợt nghỉ Tết ra vào trung tâm thành 

phố và các khu vực tổ chức Lễ hội Xuân. 

- Kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép pháo, chất cháy, nổ,... 

Tăng cường lực lượng để đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội xuân 2023. 

4. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thành phố và Ban Quản lý 

dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Cao Bằng: 

Đối với các công trình vừa thi công, vừa khai thác và đang thi công trên 

địa bàn Thành phố (đặc biệt là các công trình giao thông), nếu không thể thi 

công xong trước Tết Nguyên đán Quý Mão thì chỉ đạo các nhà thầu yêu cầu tạm 

ngừng thi công, hoàn trả mặt bằng êm thuận, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ 

quan đô thị trước ngày 18 tháng 01 năm 2023 Dương lịch (Tức ngày 27/12/2022 

Âm lịch). 

5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố: 

Tăng thời lượng chuyên mục tuyên truyền hoạt động bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội xuân 2023, chú 

trọng vận động nhân dân thực hiện khi tham gia giao thông cho người dân thực 

hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe" ; tuyên truyền các nguyên nhân, nguy cơ 

gây tai nạn giao thông tăng cao trong dịp Tết và các biện pháp phòng tránh tai nạn 

giao thông như: đội mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông 

bằng xe mô tô, xe gắn máy, đã uống rượu, bia không lái xe, tuân thủ quy định tốc 

độ, tải trọng, các biện pháp ngăn chặn tai nạn xe ô tô, xe gắn máy,… 

Tuyên truyền người dân sử dụng phương tiện công cộng đi lại trong dịp 

Tết và dự Lễ hội Xuân, đảm bảo về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho 

người dân khi tham gia giao thông, tham giác các Lễ hội, nơi đông người. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố và các Tổ chức chính 

trị - xã hội Thành phố: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, nguyên 

nhân, nguy cơ gây tai nạn giao thông đến cán bộ, hội viên, đoàn viên; triển khai đến 

cấp cơ sở xã, phường và tập trung vào đối tượng là thanh, thiếu niên. Vận động cán 
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bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thực hiện các biện pháp phòng, tránh 

tai nạn xe mô tô, xe gắn máy như các nội dung đã nêu ở trên. 

Phối hợp với cơ quan, lực lượng chức năng tuyên truyền vận động người 

dân tham gia giao thông, tham gia các Lễ hội thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Các đơn vị phòng, ban chuyên môn khác trực thuộc Thành phố: 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao 

thông, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức trong cơ quan đơn vị và các thành viên trong gia đình. 

8. UBND các xã, phường: 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông bằng nhiều hình thức tới mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; tổ chức lực lượng giải 

tỏa ngay các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và vi phạm hành 

lang bảo vệ công trình giao thông; tổ chức giải tỏa các điểm tập kết vật liệu xây 

dựng, rác thải dưới lòng đường, vỉa hè, phạm vi đất của đường bộ nhằm đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Quản lý tốt công tác sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè đường phố để 

kinh doanh theo đúng quy định, tập kết vật liệu xây dựng, bán hoa cây cảnh 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội xuân 2023; phối hợp với các 

ngành, các cấp, đơn vị chức năng xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về trật 

tự đô thị và vi phạm TT ATGT theo đúng thẩm quyền, chú trọng xử lý các 

phương tiện đỗ sai quy định gây mất trật tự, an toàn giao thông.  

- Chỉ đạo các tổ, nhóm thợ, các tổ chức hợp đồng thực hiện công tác duy 

tu, bảo trì đường xã do UBND các phường, xã quản lý được đảm bảo chất 

lượng, khơi thông cống rãnh, phát quang cây cỏ nhằm đảm bảo vệ công trình và 

đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

- Niêm yết đầy đủ, tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 

UBND xã, phường, tại các nhà văn hóa, các khu vực tổ chức Lễ hội Xuân, nơi 

tập trung đông dân cư. 

9. Tổ chức thực hiên thông tin đường dây nóng: 

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời báo cáo thông tin về vận tải, tai nạn 

giao thông nghiêm trọng, sự cố cầu đường, ùn tắc giao thông theo các số điện 

thoại sau: 

Số điện thoại 
Nội dung tiếp nhận, xử lý thông 

tin 

Đơn vị trực máy và 

 xử lý 

Cấp tỉnh   
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0912 209 613 

0859 655 655 

- Tình hình ùn tắc giao thông; 

- Tổng hợp báo cáo chung. 

Văn phòng Ban An toàn 

giao thông tỉnh 

0945 348 588 
Tình hình kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ. 

Phòng Kế hoạch kỹ thuật 

và Quản lý giao thông, Sở 

Giao thông vận tải. 

0982 059 668 

Công tác vận tải đường bộ, bến xe; 

đăng kiểm phương tiện; đào tạo, sát 

hạch, cấp giấy phép lái xe. 

Phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và người lái, 

Sở Giao thông vận tải. 

0985 213 611 

Tuần tra kiểm soát về vi phạm hành 

lang và kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ. 

Thanh tra, Sở Giao thông 

vận tải. 

02063 852 439 Tình hình tai nạn giao thông 
Phòng Cảnh sát giao 

thông Công an tỉnh. 

UBND Thành phố   

0836 438 889 
Mọi phản ánh về trật tự, an toàn 

giao thông 
Phòng Quản lý đô thị 

Căn cứ các nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị phòng, ban và các đơn vị liên quan nghiêm túc khẩn trương xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao 

điểm Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội xuân 2023./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tỉnh ủy (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban ATGT tỉnh (B/c); 

- Sở GTVT Cao Bằng; 

- TT. Thành ủy; 

- TT HĐND Thành phố; 

- CT, các Phó CT UBUD Thành phố; 

- Các thành viên Ban ATGT Thành phố; 

- Công an Thành phố; 

- Lưu: VT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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