
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:          /UBND-NC 

V/v triển khai thực hiện các 

nội dung phục vụ Tết Nguyên 

đán và Lễ hội Xuân 2020 

 Ngọc Hồi, ngày         tháng         năm  

    

       Kính gửi:  

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Công văn số 3263/UBND-KGVX ngày 09/12/2019 về việc trợ 

giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Kế hoạch 3289/KH-UBND 

ngày 11/12/2019 về tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn 

tỉnh; Kế hoạch 686/KH-BCĐPVT ngày 09/12/2019 về phục vụ Tết Dương lịch, 

Tết nguyên đán và Lễ hội xuân Canh tý năm 2020; Công văn 1843-CV/HU ngày 

30 /12 /2019 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Tết năm 2020. 

 - Thời gian phục vụ Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Canh Tý năm 2020 

bắt đầu từ ngày 12/01/2020 (ngày 18 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019) đến hết ngày 

09/02/2020 (ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tý 2020).  

 UBND huyện có yêu cầu: 

 1. Các phòng, ban ngành thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn tiếp 

tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 

14/UBND-TH, ngày 03/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón 

Tết Nguyên đán Canh tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

 2. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: 

- Thực hiện nghiêm việc rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu 

đói, bị rét dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và giáp hạt đầu năm 2020; chủ động huy 

động nguồn lực, trong đó có ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các hộ 

đói, rét thuộc địa bàn quản lý. Trường hợp nguồn lực địa phương không đáp ứng 

đủ, đề nghị có Văn bản báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội) trước ngày 25 tháng 12 năm 2020. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu UBND huyện có 

Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp xã hội cụ thể, đúng từng đối tượng, định 

mức mỗi suất quà trong dịp Tết Nguyên đán 2020 (theo Kế hoạch số 117-KH/TU 

ngày 03/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); vận động các tổ chức, cá nhân và 

bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn;  



 

 

- Phối hợp, đề xuất với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện ban hành Thư kêu 

gọi về chăm lo tết cho người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 

Tết Nguyên đán 2020 và các tổ chức đoàn thể huyện vận động các cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ các người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

trong dịp Tết Nguyên đán để mọi người đều có điều kiện đón Tết; hướng dẫn 

UBND cấp xã, thị trấn chọn đúng đối tượng nhận quà tết và chuẩn bị quà tặng cho 

kịp thời. 

- Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo 

đúng quy định hiện hành. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn để phân bổ quà tặng theo yêu cầu 

thực tế. Lập danh sách nhận quà tết đảm bảo đúng đối tượng, có sự thống nhất giữa 

UBND cấp xã với Phòng Lao động-TB &XH huyện và các đơn vị liên quan để 

tránh trùng lặp, đảm bảo sự công bằng, không để thiếu sót đối tượng. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo qui định: Báo cáo nhanh Kế hoạch trợ 

giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán trước ngày 10 tháng 01 năm 2020; báo cáo hàng 

ngày dịp nghỉ tết từ 23 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 29 tháng 01 năm 2020 và 

báo cáo tổng kết trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán trước ngày 29 tháng 02 năm 

2020. 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng (cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông 

huyện): Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt 

động đợt cao điểm về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 trên địa bàn quản lý, trong đó cần 

chú ý kiểm soát chặt chẽ việc đốt pháo.  

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông trong những tháng đầu năm 2020, tạo tiền đề thực hiện có hiện có hiệu quả 

kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 trên địa bàn tỉnh theo chủ đề “Đã uống 

rượu, bia không lái xe”. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người 

tham gia giao thông nhất là trách nhiệm tuân thủ quy tắc giao thông của đội ngũ lái 

xe vận tải hành khách, hàng hóa.   

- Tăng cường năng lực phương tiện vận tải, đảm bảo an toàn kỹ thuật để phục 

vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh 

Tý và Lễ hội Xuân năm 2020 được thuận lợi, không để người dân không được về 

quê ăn Tết do không có xe; đặc biệt đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm đối với các phương tiện tham gia giao thông có hành vi vi phạm về trật tự, 

an toàn giao thông; đặc biệt là các lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao 

thông cao như: Phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải và xe vận tải hành khách 



 

 

chở quá số người quy định, xe chạy quá tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn, 

đi không đúng làn đường, phần đường quy định… 

 - Tăng cường lực lượng tổ chức giao thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn 

phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy 

ra sự cố, tai nạn, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm; có phương án bố trí 

nhân lực ứng trực để phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết 

giao thông khi xảy ra ùn tắc (nếu có);  

- Bố trí cán bộ lãnh đạo thường trực 24/24h để chỉ đạo kịp thời công tác đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm từ nay đến hết ngày 29 tháng 02 

năm 2020. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông 

- Tăng cường thông tin tuyên truyền về hoạt dộng đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 

2020 trên địa bàn huyện. 

- Tăng thời lượng phát sóng, bài đăng tin, nội dung chuyên mục để tuyền 

truyền các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 

và Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020. Tập trung tuyên truyền, phổ 

biến các qui định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các biện pháp phòng, 

tránh tai nạn giao thông như: Đã uống rượu, bia không lái xe; đội mũ bảo hiểm khi 

đi xe mô tô, xe gắn máy; không chạy quá tốc độ quy định, không sử dụng điện 

thoại khi lái xe, thắt dây an toàn trên xe ô tô... 

- Xây dựng các tin, phóng sự tuyên truyền, kêu gọi sự giúp đỡ của cộng 

đồng; đề xuất với UBND huyện biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá 

nhân tham gia ủng hộ người nghèo; cập nhật đưa tin kịp thời việc tổ chức tặng quà 

của các đơn vị tại cơ sở. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức tham gia giao thông cho giáo 

viên, học sinh; sắp xếp lịch nghỉ Tết và tập trung sau Tết của Giáo viên và học sinh 

phù hợp với thực tế tránh tình trạng gây đột biến tại các bến xe; phù hợp với các 

doanh nghiệp vận tải để tổ chức bán vé xe tại các trường cho học sinh, giáo viên. 

6. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện: 

- Thông báo cụ thể, rõ ràng để hành khách biết giá vé, thời điểm phụ thu giá 

vé (nếu có) trên từng tuyến của từng đơn vị, lịch chạy xe, số lượng xe chạy, giờ 

xuất bến trên từng tuyến của từng ngày trước và sau phục vụ Tết, Lễ hội xuân 

Canh Tý năm 2020; bố trí vị trí đón, trả khách thuận lợi cho những xe tăng cường 

giải tỏa khách;  

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Quản lý thị trường, chính quyền 

địa phương, quản lý và giữ gìn trật tự công cộng trong khu vực bến xe; kiểm tra và 

đề nghị xử lý những trường hợp vi phạm Chỉ thị về cấm buôn bán và vận chuyển 

pháo nổ của Thủ tướng Chính phủ; 

- Thực hiện nghiêm quy trình giải quyết cho xe ra, vào bến; sử dụng, cập nhật 

thông tin đầy đủ trong phần phầm quản lý bến xe; tăng cường kiểm tra và kiên 



 

 

quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện và người điều khiển phương tiện 

vi phạm các quy định liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện 

hoạt động vận tải tại bến xe. Nội dung kiểm tra phương tiện cần chú trọng vào các 

điều kiện về đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng phương tiện mà đơn vị vận 

tải đã đăng ký. Người điều khiển phương tiện phải có Giấy phép lái xe còn hiệu 

lực, phù hợp với loại xe điều khiển, có đủ số lượng lái xe để đảm bảo thời gian làm 

việc của lái xe và đặc biệt là đảm bảo lái xe không sử dụng rượu, bia trước khi cho 

xe xuất bến. 

7. Đề nghị UBMTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn 

huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an tyoanf 

giao thông; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên các cấp gương mẫu thực hiện các 

biện pháp phòn, tránh tai nạn giao thông; tham gia phối hợp với các lực lượng chức 

năng địa phương trong hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tham gia hỗ 

trợ, sơ cứu khi có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động đợt cao 

điểm về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 trên địa bàn quản lý. 

- Bố trí cán bộ lãnh đạo thường trực 24/24h để chỉ đạo kịp thời công tác đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm từ nay đến hết ngày 29 tháng 02 

năm 2020. 

- Thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những 

tháng đầu năm 2020, tạo tiền đề thực hiện có hiện có hiệu quả kế hoạch Năm An 

toàn giao thông 2020 trên địa bàn theo chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”. 

- Tất cả các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn xã, thị trấn (làm bị thương nặng 

từ 02 người trở lên hoặc chết tại chỗ 01 người trở lên) phải báo cáo ngay thông tin 

ban đầu bằng điện thoại cho Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Ban An toàn giao 

thông huyện. 

 9. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng (cơ quan Thường trực Ban An toàn giao 

thông huyện): Báo cáo trong đợt cao điểm như sau: 

 a. Tất cả các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện (làm bị thương nặng 

từ 02 người trở lên hoặc chết tại chỗ 01 người trở lên) Thường trực Ban An toàn 

giao thông huyện phải báo cáo ngay thông tin ban đầu bằng điện thoại cho Trưởng 

ban, các Phó Trưởng ban Ban An toàn giao thông huyện và Thường trực Ban An 

toàn giao thông các huyện tổng hợp tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 16h00’ cùng ngày (Theo địa chỉ: Đồng chí 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh: Số điện 

thoại 0964.133.679, địa chỉ Email: ngvhoaubkt@gmail.com). 

b. Trong đợt cao điểm từ ngày 17 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 03 tháng 

02 năm 2020 (tức là ngày 22 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến ngày 10 tháng Giêng 

năm Canh Tý): Hàng ngày Thường trực Ban An toàn giao thông huyện tổng hợp 

báo cáo tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong ngày về Văn phòng 

mailto:ngvhoaubkt@gmail.com


 

 

Ban An toàn giao thông tỉnh bằng điện thoại, Fax hoặc Email trước 15
h
00’ để tổng 

hợp báo cáo theo quy định. 

 c. Quy định về báo cáo tình hình đợt hoạt động cao điểm: Thường trực Ban 

An toàn giao thông huyện phải tổng hợp báo cáo số liệu về tai nạn giao thông, trật 

tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện trong 07 ngày nghỉ 

Tết Nguyên đán Canh Tý (từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 29 tháng 01 

năm 2020) số liệu có so sánh với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi về Văn phòng 

Ban An toàn giao thông tỉnh trước 14
h
00’ ngày 29 tháng 01 năm 2020. (Theo địa 

chỉ: Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng 

ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh: Số điện thoại 0903.596.200, địa chỉ 

Email: nguyenhuuhungkt@gmail.com và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: 

Số điện thoại: 0603.861.015, Fax: 0603.861.015, địa chỉ Email: 

vpbatgtkt@gmail.com). 

* Đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy 

định trên để Ủy ban nhân dân huyện và Ban An toàn giao thông huyện biết, chỉ đạo 

kịp thời theo các địa chỉ sau: 

 - Đồng chí Châu Ngọc Lân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban 

Ban An toàn giao thông huyện: Số điện thoại 0913.446.286; 02603.504.259  

 - Đồng chí Trần Văn Nhứt - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phó Trưởng 

ban Ban An toàn giao thông huyện: Số điện thoại: 02603.500.386; 0913.448.495 

 - Đồng chí Lê Phước Hòa - Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng ban Ban An 

toàn giao thông huyện: Số điện thoại 0905.112.216.  

 - Đồng chí Đặng Văn Nam - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện: số 

điện thoại: 0395.796.896 ; 02603.504.062 

 UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện;   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- CVP, các PCVP; 

- BTT UBMTTQVN huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Châu Ngọc Lân 
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