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UBND XÃ THANH XÁ
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Số:          /KH-BATGT

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

Thanh Xá, ngày      tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong vụ thu hoạch vải 

xã Thanh Xá năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của 
UBND huyện Thanh Hà về việc tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại sản 
phẩm vải thiều Thanh Hà năm 2022, Công văn số 311/UBND-CA ngày 24 tháng 
5 năm 2022 của UBND huyện Thanh Hà về việc phối hợp tuyên truyền, hướng 
dẫn lái xe, chủ hàng chấp hành các quy định về TTATGT đường bộ phục vụ thu 
mua vải quả và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2022 của 
UBND xã Thanh Xá, Ban An toàn giao thông xã phối hợp với Công an xã và 
Ban chỉ huy quân sự xã xây dựng Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
vụ thu hoạch vải xã Thanh Xá năm 2022. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
Nhằm hạn chế thấp nhất việc ùn tắc giao thông các tuyến đường trên địa 

bàn toàn xã trước, trong và sau mùa thu hoạch vải, đặc biệt là điểm thu mua vải 
tại ngã ba đầu đê.

2. Yêu cầu 
Việc triển khai phải được thực hiện nghiêm túc, chấm dứt các hành vi vi 

phạm về hành lang giao thông, đảm bảo ATGT thông suốt trong thời gian thu 
hoạch vải, không để xảy ra tai nạn giao thông và hạn chế tối đa ùn tắc các tuyến 
đường trên địa bàn xã.       

Đảm bảo công tác an ninh trật tự và lưu thông tiêu thụ sản phẩm quả vải 
thuận lợi.   

II. NỘI DUNG 
1. Về công tác tuyên truyền
- Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT 

nhằm nâng cao ý thức cho mỗi người dân khi tham gia giao thông.
- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã trước, trong mùa thu 

hoạch vải.                     
3. Về công tác đảm bảo ATGT
- Bố trí bãi đỗ xe để các xe về thu mua sản phẩm quả vải đảm bảo an toàn 

giao thông, không để tình trạng xe thu mua vải đậu 2 bên đường gây ùn tắc giao 
thông. Hướng dẫn các lái xe thu mua vải chỉ đỗ tại các điểm cân khi bốc xếp 
hàng lên xe.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, tập trung kiểm tra giải tỏa các tụ điểm 
gây ách tắc giao thông, không để các hộ thu mua vải quả lấn chiếm lòng lề 
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đường trong vụ thu hoạch vải năm 2022, đảm bảo cho lưu thông tiêu thụ sản 
phẩm quả vải thiều thuận lợi.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả, Ban An toàn giao thông phối hợp với 

lực lượng công an, Ban chỉ huy quân sự xã chia thành 3 tổ luân phiên thực hiện 
việc tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm việc đảm bảo an toàn giao thông, 
kiểm tra, giải tỏa các tụ điểm gây ùn tắc giao thông, phân làn hướng dẫn lái xe di 
chuyển đảm bảo cho việc lưu thông thông suốt trên tuyến đường 390 đoạn từ 
cây xăng Thanh Xá đến cầu Lại Xá. Cụ thể như sau:

1. Bà Phạm Thị Mây - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban 
An toàn giao thông: Phụ trách chung.

2. Các Tổ gồm:
Cao Văn Cường Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng 

ban TT Ban ATGT, Tổ trưởng
Mạc Đức Chinh, Uỷ viên Ban ATGT
Quách Thị Khánh Trang Uỷ viên Ban ATGT
Cao Thị Thoa Uỷ viên Ban ATGT
Phạm Văn Bảo Uỷ viên Ban ATGT
Quách Trung Quảng Uỷ viên Ban ATGT
Trần Thị Năm Uỷ viên Ban ATGT
Tiêu Văn Tú Công an viên

Tổ 1: Thực hiện 
tuyên truyền, 

kiểm tra, giải toả 
vào các ngày 7, 
10, 13, 16, 19, 

22, 25, 28/6/2022

Cao Đức Nhật Công an viên thôn
Phạm Văn Toản Trưởng Công an, Phó trưởng ban 

Ban ATGT, Tổ trưởng
Quách Thị Mai Loan Uỷ viên Ban ATGT
Nguyễn Văn Cường Uỷ viên Ban ATGT
Cao Việt Tiến Uỷ viên Ban ATGT
Quách Thị Tình Uỷ viên Ban ATGT
Nguyễn Văn Dĩnh Uỷ viên Ban ATGT
Nguyễn Văn Thìn Uỷ viên Ban ATGT
Phạm Văn Sang Công an viên

Tổ 2: Thực hiện 
tuyên truyền, 

kiểm tra, giải toả 
vào các ngày 8, 
11, 14, 17, 20, 
23, 26, 29/6

Trịnh Văn Thắng Chỉ huy phó BCHQS
Đoàn Quốc Thắng Phó Trưởng công an xã: Tổ trưởng
Nguyễn Hà Trang Phó trưởng ban Ban ATGT
Nguyễn Văn Tỉnh Uỷ viên Ban ATGT
Nguyễn Văn Mười Uỷ viên Ban ATGT
Quách Thị Oanh Uỷ viên Ban ATGT
Mạc Thị Lý Uỷ viên Ban ATGT
Phạm Văn Kiên Uỷ viên Ban ATGT
Đỗ Văn Chiêm Công an viên thôn

Tổ 3: Thực hiện 
tuyên truyền, 

kiểm tra, giải toả 
vào các ngày 9, 
12, 15, 18, 21, 
24, 27, 30/6

Nguyễn Đức Giảm Công an viên thôn
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Kế hoạch này được triển khai đến toàn thể thành viên Ban an toàn giao 

thông, Công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã cùng tham gia làm nhiệm vụ bảo 
đảm an ninh trật tự. 

2. Giao các đồng chí Tổ trưởng các tổ có trách nhiệm phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho các thành viên của tổ và tổ chức thực hiện Kế hoạch.

3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Trong vụ thu hoạch vải quả năm 2022.
4. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn vướng mắc, các đồng 

chí Tổ trưởng báo cáo về Ban An toàn giao thông xã để chỉ đạo, giải quyết. 
Trên đây là Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông vụ thu hoạch vải 

thiều năm 2022 xã Thanh Xá. Ban An toàn giao thông yêu cầu các thành viên 
căn cứ nhiệm vụ được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả./. 

Nơi nhận:
- Ban ATGT huyện;
- TT. Đảng ủy; TT. HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Ban ATGT xã;
- Lưu: VT.

TM. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Phạm Thị Mây
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