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 21ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ ĐỒNG TÂM

Số:        /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Tâm, ngày          tháng         năm 2022
 

BÁO CÁO
Kết quả đảm bảo an toàn giao thông năm 2022

Và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện công văn số: 30/UBND-KH&HT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của 
Ban an toàn giao thông (ATGT) huyện Ninh Giang “V/v Báo cáo tổng kết công tác 
đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022”.

 UBND xã Đồng Tâm báo cáo kết quả công tác đảm bảo ATGT năm 2022 và 
phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.
Trong năm 2022 UBND xã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể trong xã, các 

thôn triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT trên địa bàn xã. Tiếp tục thực 
hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, công tác tuần tra kiểm 
soát trên các tuyến đường để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự 
ATGT trên địa bàn xã. Cụ thể UBND xã, các ban, ngành đoàn thể xã đã ban hành các 
văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ và công tác 
đảm bảo ATGT đường bộ trên địa bàn xã. UBND xã đã xây dựng và tổ chức thực 
hiện Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT vận tải trong dịp Tết Dương lịch, tết Nguyên 
đán và lễ hội Xuân Nhâm Dần; dịp nghỉ lễ 30/4; 01/5; Lễ hội truyền thống Đền quan 
lớn tuần Tranh vào tháng 2 Âm lịch, dịp Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học 
2022 - 2023 trên địa bàn xã. Cụ thể: 

- Ngày 25/12/2021 Uỷ ban nhân dân xã đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 
35/KH-UBND “Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên Đán và Lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022”.

- Ngày 02/6/2022 Uỷ ban nhân dân xã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 
214/KH-UBND “Về việc Giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ 
trên địa bàn xã Đồng Tâm năm 2022”

- Ngày 24/8/2022 Uỷ ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch số 438/KH-UBND 
“Về việc thực hiện đợt cao điểm giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông 
đường bộ năm 2022 trên địa bàn xã Đồng Tâm”.

- Ngày 24/8/2022 UBND xã Đồng Tâm ban hành Quyết định số 437/QĐ-
UBND “V/v thành lập BCĐ giải toả vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa 
bàn xã Đồng Tâm năm 2022”. Thành phần gồm: Chủ tịch UBND xã là trưởng ban; 
Phó chủ tịch UBND xã là phó ban. Thành viên gồm: Trưởng công an xã, Chỉ huy 
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trưởng Ban CHQS xã, Công chức Địa chính - xây dựng, Giao thông - thuỷ lợi, Văn 
phòng - thống kê; Văn hoá - xã hội, Kế toán - ngân sách, Tư pháp - hộ tịch xã; Chủ 
tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể tham gia là thành viên.

- Ngày 24/8/2022 UBND xã Đồng Tâm ban hành Quyết định số 437/QĐ-
UBND “V/v thành lập Tổ công tác giải toả vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên 
địa bàn xã Đông Tâm năm 2022”. Thành phần gồm: Chủ tịch UBND xã là tổ trưởng; 
Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng công an xã là tổ phó; Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, 
Công chức Địa chính - xây dựng và môi trường, Giao thông - thuỷ lợi, Kế toán - ngân 
sách, Văn phòng - thống kê, Văn hoá -  xã hội; Tư pháp - hộ tịch xã, trưởng các đoàn 
thể, trưởng các thôn là tổ viên.

- Ngày 05/9/2022 UBND tổ chức họp Ban chỉ đạo, tổ công tác thông qua các 
Quyết định thành lập BCĐ, Tổ công tác và kế hoạch giải toả hành lang an toàn giao 
thông đường bộ trên địa bàn xã Đồng Tâm. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác giải toả vi phạm hàng lang ATGT đường bộ 
của xã.

- Ngày 07/9/2022 UBND xã ban hành Thông báo “V/v giải toả vi phạm hành 
lang ATGT đường bộ trên tuyến đường Qốc lộ 37, tỉnh 396, đường huyện (DHO1) 
đoạn chay qua địa bàn xã Đồng Tâm” thông báo được gửi tới các thôn và tuyên 
truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2022.
1. Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT.
UBND xã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật về trật tự ATGT nhằm góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa 
bàn xã. Kết quả: 

- Công an xã phối hợp với các ngành, đoàn thể, các thôn tổ chức tuyên truyền 
Luật giao thông đường bộ, Nghị định số 46/CP của Chính phủ, các chủ trương của 
tỉnh, huyện trên lĩnh vực trật tự ATGT. Đài truyền thanh xã đã xây dựng các bài viết 
về công tác đảm bảo trật tự ATGT, lắp đặt một số tấm panô, băng ron, khẩu hiệu 
tuyên truyền trật tự ATGT trên các tuyến đường chính của xã, cấp phát tài liệu 
tuyên truyền về ATGT cho hơn 200 lượt người đọc, hàng tháng tổ chức phát tin an 
ninh trật tự trong tháng, tình hình tai nạn giao thông, câu chuyện cảnh giác để người 
dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

2. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
- Về trật tự ATGT: Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an huyện và 

Hạt quản lý đường bộ 5 - Công ty cầu đường bộ Hải Dương, tiến hành tuần tra, kiểm 
soát phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ, vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, vi phạm quy định về điều khiển phương 
tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 37, tỉnh 396, thu giữ các biển quảng cáo 
đặt không đùng nơi quy đinh, thu dọn các con nêm trên tuyến đường huyện ĐHO1, 
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chạy qua địa bàn xã. Đối với các tuyến đường trục xã: UBND xã giao cho công chức 
phụ trách công tác giao thông - thuỷ lợi xã phối hợp với lực lượng Công an xã, các 
hôi, Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân xã tiến hành giải toả hành lang hai bên 
đường trục xã, phát quang cây cỏ, dọn dẹp lề đường, đồng thời tiến hành tu sửa 
những điểm đường bị xuông cấp, hư hỏng nhỏ.

- Kết quả xử lý vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: 
*. Đối với tuyến đường quốc lộ 3, tỉnh 396, đường huyện ĐHO1 thuộc địa bàn xã:
Đã tổ chức tiến hành  giải toả các vi phạm hai bên hành lang đường. Trong đó 

mái che, mái vẩy là 30 trường hợp; để biển quảng cáo, đổ, để vật liệu lấn chiếm lòng 
đường, lề đường là 150 trường hợp; đối với con nêm, bục lên xuống là 60 trường 
hợp; công trình xây dựng trái phép khác là 05 trường hợp và toàn bộ cây xanh che 
khuất tầm nhìn hai bên hành lang đường.

Phối hợp với ban quản lý dự án DHO1 giai đoạn 2 tổ chức giải phóng mặt 
bằng bàn giao cho đơn vị thi công đúng thời gian quy định.

Đối với các công trình đã được xây dựng trên diện tích đất hợp pháp yêu cầu 
chủ hộ ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, không sửa chữa, cơi nới, đồng thời tuyên 
truyền, vận động, ký cam kết các hộ tự giác tháo rỡ.

*. Đối với tuyến đường trục xã:
Đã tổ chức tiến hành tổ chức giải toả các vi phạm hai bên hành lang đường trục 

xã với tổng chiều dài là 3 km; phạm vi giải toả trong khu dân cư là 01 m, ngoài khu 
dân cư là 02 m. Trong đó: mái che, mái vẩy là 12 trường hợp, để biển quảng cáo; đổ, 
để vật liệu lấn chiếm lòng đường, lề đường là 9 trường hợp; đối với con nêm, bục lên 
xuống là 20 trường hợp; công trình xây dựng trái phép khác là 03 trường hợp và toàn 
bộ cây xanh che khuất tầm nhìn hai bên hành lang đường.

Đối với hành lang hai bên đường trục xã sau khi giải toả xong UBND xã đã 
giao cho Hội phụ nữ xã tiến hành trồng hoa dọc hai bên đường.  

*. Đối với các tuyến đường thôn, xóm:
UBND xã giao cho các thôn bố trí lực lượng tiến hành phát quang toàn bộ cây 

cối che khuất tầm nhìn, các hộ để vật liệu, làm mái che, treo vật cản lấn chiếm lòng, 
lề đường, ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông.

3. Tình hình tai nạn giao thông
Trong năm 2022 trên địa bàn xã xẩy ra 16 vụ tai nạn giao thông làm chết 02 người bị 

thương 10 gười, thiệt hại tài sản khoảng 40 triệu đồng (trong đó14 vụ tự hòa giả).
Để đảm bảo tình trật tự ATGT trên địa bàn xã UBND xã đã chỉ đạo lực lượng 

Công an xã phối hợp với cán bộ phụ trách công tác giao thông thuỷ lợi, các ngành, 
đoàn thể trong xã, đài truyền thanh xã thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT nhằm góp phần kiềm chế và giảm tai nạn 
giao thông trên địa bàn xã.
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III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Về ưu điểm
Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện và Ban ATGT huyện. UBND xã đã tập 

trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, gắn với tăng 
cường tuần tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về trật tự ATGT, vi phạm quy định về 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Kết quả trong năm 2022 trên địa bàn xã tình hình trật tự ATGT cơ bản được 
duy trì ổn định, đặc biệt trong các ngày lễ tại khu vực đền quan lớn tuần tranh, không 
ùn tắc giao thông không xảy ra, tình trạng kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng, lề 
đường tại một số khu vực đã được hạn chế.

2. Về khuyết điểm, tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được năm 2022 tình hình trật tự ATGT vẫn còn 

diễn biến phức tạp, mặc dù công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an 
toàn giao thông được các ngành, địa phương duy trì thực hiện thường xuyên. Tuy 
nhiên, ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông kém, không chấp 
hành nghiêm các quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vẫn còn 
diễn ra tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ, vi phạm nồng 
độ cồn, đi không đúng phần đường, vẫn còn hiện tượng các hộ dân vi phạm hành lang 
ATGT đường bộ... tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. Trong năm trên địa bàn xã còn xảy ra 
02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 02 người chết.

3- Nguyên nhân hạn chế, yếu kém: 
Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Việc tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ, vi phạm quy tắc giao thông đường bộ của cán bộ 
chuyên môn có lúc chưa thường xuyên, kịp thời.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023.
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật 
tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT sâu 
rộng trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú 
nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

- Thường xuyên tổ chức duy tu sửa chữa hạ tầng giao thông theo phân cấp 
quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Tiếp tục chỉ đạo 
lực lượng Công an và cán bộ chuyên môn duy trì công tác kiểm tra, xử lý kiên quyết 
các trường hợp buôn bán lấn chiếm hành lang ATGT. 



5

- Tăng cường công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, phòng ngừa tai nạn giao 
thông trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

- Tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ trên địa bàn xã đặc biệt là các công trình dự kiến triển khai xây dựng, 
nâng cấp trong năm 2023.

V- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
 - Đề nghị Ban ATGT huyện có biện pháp chỉ đạo quyết liệt và dứt điểm các 

trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh 
lộ, trên địa bàn huyện. Cần tăng cường kiểm tra và có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng 
các tuyến đường tỉnh, đường huyện hiện đã xuống cấp.

- Đề nghị lực lượng thanh tra giao thông, công an giao thông huyện tăng cường 
tuần tra kiểm soát và sử lý các phương tiện chở hàng quá tải lưu thông trên các tuyến 
đường trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2022 và một số nhiệm 
vụ trọng tâm trong năm 2023. UBND xã Đồng Tâm báo cáo UBND huyện, Ban 
ATGT huyện Ninh Giang cho ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới./.

    Nơi nhận:                                                
- UBND huyện Ninh Giang;
- Ban ATGT huyện Ninh Giang;
- Phòng KT&HT huyện Ninh Giang;
- TT.Đảng uỷ; TT HĐND xã;
- Trưởng Công an xã;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Châu


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-23T16:03:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đinh Văn Châu<dinhvanchau@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-11-23T16:46:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TÂM<dongtam.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-11-23T16:46:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TÂM<dongtam.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-11-23T16:46:21+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TÂM<dongtam.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-11-23T16:46:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TÂM<dongtam.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




