
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Báo Hải Dương. 

Thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông (TTATGT) trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022; để đảm bảo 

tình hình TTATGT trong thời gian diễn ra kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần 

thứ 31 (SEA Games 31), trong đó, tỉnh Hải Dương đăng cai tổ chức thi đấu bộ 

môn bóng bàn. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh triển khai các nội dung sau đây: 

1. Đối với công tác truyên truyền về TTATGT 

- Các cơ quan thông tin truyền thông, các hội, đoàn thể tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn 

giao thông, kỹ năng tham gia giao thông; cảnh báo các nguy cơ xảy ra tai nạn 

giao thông, nhất là đối với người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe 

máy điện, xe đạp điện và người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về 

nồng độ cồn, chất kích thích, vi phạm về tốc độ, đi không đúng phần đường, làn 

đường, không đội mũ bảo hiểm…; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 

quán triệt học sinh không được điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe 

máy điện khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp 

phòng tránh tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước cho 

học sinh trong kỳ nghỉ hè sắp tới; 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG ____________ 

Số:                /UBND-VP 

V/v bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông trong dịp nghỉ Lễ 

30/4 và 01/5/2022 và kỳ Đại 

hội Thể thao Đông Nam Á 

lần thứ 31 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ 

Hải Dương, ngày      tháng 4 năm 2022 
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- Thông tin số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan chức năng để 

Nhân dân trên địa bàn biết và kịp thời phản ánh tình trạng ùn tắc, tai nạn hoặc 

những bất cập về tình hình TTATGT: 

+ Ban ATGT tỉnh: 0982.255.458; 0902.170.946; 0987.310.710 

+ Phòng Cảnh sát giao thông: 069.2829.303, 0220.3852.365 

+ Thanh tra giao thông (Sở GTVT): 0913.830.556 

2. Đối với hoạt động vận tải 

Kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022 và SEA Games 31 được dự báo lượng 

người tham gia giao thông rất lớn, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tương 

đối được kiểm soát, không còn các hạn chế trong hoạt động vận tải. Giao Sở 

Giao thông vận tải có phương án khôi phục và bảo đảm năng lực, chất lượng và 

an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trong điều kiện bình 

thường mới, nhất là hoạt động vận tải hành khách và hoạt động đi lại của học 

sinh, sinh viên. Rà soát, tăng cường quản lý hoạt động vận tải và điều kiện kinh 

doanh vận tải, yêu cầu hoàn thiện việc lắp đặt camera giám sát hành trình trên 

các phương tiện chở khách tuyến cố định, xe hợp đồng; chỉ đạo các đơn vị kinh 

doanh vận tải, lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT, 

nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và 

loại hình dịch vụ; bố trí tăng số lượng phương tiện khi nhu cầu tham gia giao 

thông tăng cao, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19. 

3. Về công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng 

- Sở Giao thông vận tải tập trung thực hiện công tác bảo trì các tuyến 

đường tỉnh, quốc lộ ủy thác, đặc biệt thực hiện chỉnh trang, bổ sung báo hiệu, 

sơn vạch kẻ đường các tuyến trọng điểm như: tuyến đường 62m từ nút giao cao 

tốc Hà Nội – Hải Phòng về thành phố Hải Dương; tuyến QL.37 từ thành phố Hải 

Dương đi khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; tuyến QL.37 đi đền Tranh; tuyến 

đường 389 đi đền Cao, Kinh Môn... Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện giải tỏa vi phạm về hành lang an toàn giao thông, bảo đảm 

đường thông, hè thoáng phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 và 

SEA Games 31; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung công tác bảo trì, chỉnh 

trang đô thị, tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT để Nhân dân đi lại 

thuận lợi, an toàn. Đối với các địa phương có các khu di tích lịch sử, văn hóa 

(thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Ninh Giang…) chủ động triển 

khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh 
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môi trường trên các tuyến đường có đoàn khách đến thăm quan; tạo điều kiện 

thuận lợi, dịch vụ tốt nhất để phục vụ các đoàn khách trong nước và quốc tế; 

- UBND thành phố Hải Dương tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng 

phương án phần luồng, hướng dẫn giao thông các tuyến đường hướng về Trung 

tâm Văn hóa Xứ Đông và Nhà thi đấu Hải Dương, nhất là các tuyến từ nơi nghỉ 

ngơi của các đoàn vận động viên về Nhà thi đấu; không để xảy ra tình trạng ùn 

ứ, tắc đường cho các đoàn vận động viên. 

4. Về điều hành, hướng dẫn giao thông và kiểm tra, xử lý vi phạm 

- Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động có phương án điều tiết, phân luồng, 

hướng dẫn giao thông để phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên 

tuyến, tại các điểm, khu vực có nguy cơ cao dẫn tới ùn tắc, tai nạn giao thông. 

Chỉ đạo tích cực tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn 

giao thông như: vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích, vi phạm về tốc độ, 

phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm…; xử lý nghiêm phương tiện 

ba, bốn bánh tự chế, tình trạng xe quá tải gây mất an toàn giao thông, hư hỏng 

kết cấu hạ tầng; phương tiện chở hàng hoá cồng kềnh, chằng buộc không đúng 

quy định gây mất an toàn giao thông. Đối với các địa phương có hoạt động 

đường thuỷ nội địa cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, bảo đảm an toàn giao 

thông trước mùa mưa bão tại các bến đò, phà, bến khách ngang sông, bến bãi vật 

liệu, cầu phao, cầu yếu; các địa phương có đường sắt đi qua cần tiếp tục thực 

hiện tốt việc cảnh giới theo quy định và quản lý nghiêm hành lang an toàn giao 

thông đường sắt, không để phát sinh các lối đi tự mở; 

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông chủ động 

phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong điều hành, hướng dẫn giao 

thông; tổ chức phân luồng, giải tỏa ngay để tránh ùn tắc. Phối hợp với Công an 

các địa phương tổ chức tốt cho các đoàn đến thăm các khu di tích, lịch sử, văn 

hóa... Chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở hàng quá tải trọng, về 

xếp dỡ hàng hóa và các hoạt động liên quan đến vận tải khách; 

- UBND thành phố Hải Dương xây dựng phương án phân luồng, hướng 

dẫn giao thông các tuyến đường hướng về Trung tâm Văn hóa Xứ Đông và Nhà 

thi đấu Hải Dương, đặc biệt tập trung trên các tuyến từ nơi nghỉ ngơi của các 

đoàn vận động viên về Nhà thi đấu; tổ chức lực lượng ứng trực tại các nút giao 

có tình hình giao thông phức tạp, dễ xảy ra ùn tắc giao thông như: khu vực cầu 

Cất, ngã tư Máy Sứ, ngã tư Hải Tân, nút giao Tam Giang, khu vực cửa ngõ đầu 

vào thành phố… để kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông, giải tỏa ùn tắc 

trong các ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 và diễn ra SEA Games 31. 
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5. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cấp, các 

ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp bảo đảm TTATGT nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an 

toàn cho Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 và tạo hình ảnh đẹp trong mắt 

bạn bè quốc tế nhân dịp kỳ SEA Games 31. 

Giao Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức kiểm tra việc triển khai thực 

hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó tập trung kiểm tra về phương 

tiện vận tải công cộng chở khách (xe buýt, taxi); kiểm tra các tuyến đường các 

đoàn khách Trung ương, đoàn khách quốc tế, đoàn xe chở vận động viên thường 

xuyên đi lại để kịp thời sửa chữa, bổ sung, khắc phục các bất cập liên quan đến 

hạ tầng giao thông; báo cáo tình hình bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 

và 01/5 về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND tỉnh theo yêu cầu tại nội 

dung Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trên địa bàn 

tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia;  (để báo cáo) 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: các phòng: TH, NC-KSTTHC, 

KGVX; 

- Lưu: VT, KTN, Đôn(18). 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Bản 
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