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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, đôn đốc tình hình trật tự  

an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2023. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BATGT ngày 06/02/2023 về việc Triển khai 

thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023; 

Ban An toàn giao thông huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tình hình trật 

tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, tổ chức đoàn thể và địa phương thực 
hiện các Văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Ban ATGT về công tác đảm bảo trật 
tự ATGT; kịp thời tham mưu UBND huyện, Ban ATGT huyện chỉ đạo các xã, thị 
trấn có tình hình tai nạn giao thông phức tạp và đề ra các giải pháp khắc phục tình 
trạng vi phạm trật tự An toàn giao thông trên địa bàn huyện. 

 2. Kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, kiểm tra và kịp thời đề xuất 
xử lý các bất hợp lý trong tổ chức giao thông (điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT...); 
nhằm đảm bảo An toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn thuận lợi cho 
người dân; kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết và số 
người bị thương so với năm 2022. 

 3. Yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên 
theo từng tháng, quý và cuối năm. 

II. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA: 

1. Dự kiến trong Quý I/2023. 

1.1. Kiểm tra công tác đảm bảo hành lang ATGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông trên các tuyến đường bộ. 

1.2. Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật ATGT của người dân trên các 
tuyến đường bộ. 

1.3. Kiểm tra công tác đảm bảo ATGT trên các tuyến đường vừa thi công 
vừa khai thác. 

1.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả các cơ quan ký kết chương trình phối hợp 
với Ban ATGT tỉnh trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật ATGT trong năm 2022. 

1.5. Tùy theo tình hình thức tế phát sinh trong công tác đảm bảo trật tự An 
toàn giao thông, có thể bổ sung kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề khác. 
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2. Dự kiến trong Quý II/2023. 

2.1. Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn có tình hình tai nạn giao thông phức 
tạp. 

2.2. Kiểm tra, làm việc với chính quyền các xã, thị trấn có điểm nóng 
thường xuyên vi phạm ATGT như: tình trạng thả rông trâu bò, phơi nông sản, hải 
sản, họp chợ trên đường,… 

2.3. Kiểm tra công tác đảm bảo ATGT phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 & 01/5, kỳ 
thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2023. 

2.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả các cơ quan ký kết chương trình phối hợp 
với Ban ATGT huyện trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật ATGT năm 2023. 

2.5. Tùy theo tình hình thức tế phát sinh trong công tác đảm bảo trật tự An 
toàn giao thông, có thể bổ sung kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề khác. 

3. Dự kiến trong Quý III/2023. 

3.1. Kiểm tra, đôn đốc các địa phương có tình hình tai nạn giao thông tăng 
cao trong 06 tháng đầu năm 2023. 

3.2. Kiểm tra công tác đảm bảo ATGT trong tháng cao điểm cho học sinh 
đến trường - tháng 9/2023. 

3.3. Kiểm tra, làm việc, đôn đốc các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện về việc 
triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện, Ban ATGT huyện trong công 
tác đảm bảo ATGT năm 2023. 

3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả các cơ quan ký kết chương trình phối hợp 
với Ban ATGT huyện trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật ATGT năm 2023. 

3.5. Tùy theo tình hình thức tế phát sinh trong công tác đảm bảo trật tự An 
toàn giao thông, có thể bổ sung kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề khác. 

4. Dự kiến trong Quý IV/2023. 

4.1. Kiểm tra đánh giá kết quả công tác thực hiện tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật ATGT năm 2023 với các đơn vị đã ký kết. 

4.2. Kiểm tra công tác đảm bảo ATGT trên các tuyến đường vừa thi công 
vừa khai thác; công tác đảm bảo ATGT ứng phó với mùa mưa lũ năm 2023 và 
công tác đảm bảo ATGT phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.  

4.3. Kiểm tra, đánh giá, chấm điểm tiêu chí thi đua đối với các xã, thị trấn, 
ban, ngành đoàn thể cấp huyện. 

4.4. Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật ATGT của người dân trên các 
tuyến đường bộ. 

4.5. Kiểm tra công tác triển khai xử lý xe quá tải, xe hợp đồng đưa đón học 
sinh. 

4.6. Tùy theo tình hình thức tế phát sinh trong công tác đảm bảo trật tự An 
toàn giao thông, có thể bổ sung kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề khác. 

 



3 
 

 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA  

Văn phòng Ban ATGT huyện Chủ trì đoàn kiểm tra; Tùy theo nội dung 
kiểm tra mời thêm đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan: Thành viên Ban 
ATGT huyện, Công an huyện, Trung tâm văn hóa truyền thông, Ban ATGT các 
xã, thị trấn, các cơ quan quản lý đường bộ trên địa bàn huyện và các thành phần 
khác có liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Ban ATGT huyện căn cứ Kế hoạch để ban hành giấy mời các 
thành phần tham gia đoàn kiểm tra; thông báo cụ thể, chi tiết về lịch trình kiểm tra, 
nội dung kiểm tra đến các thành viên Đoàn kiểm tra.  

2. Các thành viên đại diện cơ quan, đơn vị tham gia Đoàn kiểm tra khi có 
giấy mời có trách nhiệm bố trí cán bộ tham dự đúng thành phần, thời gian theo yêu 
cầu đề ra; chủ động liên hệ với Văn phòng Ban ATGT huyện để chủ động sắp xếp, 
bố trí phương tiện và các điều kiện khác phục vụ kiểm tra. 

 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch được 
trích từ nguồn kinh phí đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 của Ban ATGT huyện. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tình hình trật tự an toàn giao thông 
trên địa bàn huyện năm 2023; đề nghị các cơ quan đơn vị triên khai thực hiện có 
hiệu quả theo như kế hoạch đề ra./. 

 Nơi nhận: 
 - Ban ATGT tỉnh;                         
- Trưởng ban, Phó ban ATGT huyện; 
- Công an huyện; 
- Trung tâm VH-TT huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu Ban ATGT. 

 

 KT. TRƯỞNG BAN 

 PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Hoàng Anh  
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