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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

Số:        /BC-SNgV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 5 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO  

Tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5  

 
Kính gửi: Ban An toàn giao thông tỉnh 

  
Thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 15/4/2020 về việc phục vụ nhu 

cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 

30/4 - 01/5 năm 2021, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật 

- Nghiêm túc quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính 

phủ, của Bộ, của tỉnh về an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh covid-19 như: Luật giao thông đường bộ, Nghị định 100/NĐ-CP về quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; các 

chỉ thị, Công điện, văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

CBCCVC cơ quan chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước; thực hiện cam kết ANTT, ATGT đầu năm đã đăng ký của 

tập thể và mỗi CBCCVC. 

- Nhằm đảm bảo an toàn các hoạt động vui chơi của CBCCVC trong dịp nghỉ 

Lễ 30/4 - 01/5, Sở đã quán triệt đến toàn thể CBCCVC không tụ tập đông người, 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế, bảo đảm việc tuân thủ các quy định về phòng 

chống dịch đối với tổ chức, cá nhân, việc thực hiện nghiêm yêu cầu 5K theo yêu cầu 

tại văn bản số 2494/UBND-VX ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về tăng cường biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Kết quả thực hiện 

- Về phân công trực cơ quan: Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở phân công, bố trí 

thành phần trực mỗi ngày gồm 01 đồng chí lãnh đạo Sở, đại diện các phòng, đơn vị 

và 01 đồng chí trực văn thư. 

- Về chấp hành pháp luật về An toàn giao thông: Từ ngày 30/4 đến ngày 

03/5/2021, 100% CBCCVC của cơ quan chấp hành nghiêm túc các quy định của 

pháp luật, không có trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, không lái xe khi 

uống rượu bia, sử dụng chất kích thích; không lái xe vượt quá tốc độ; không sử 

dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi tham gia điều khiển xe 
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mô tô, xe gắn máy…; các cá nhân CBCCVC của đơn vị thường xuyên phối hợp với 

chính quyền địa phương nhằm đảm bảo tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn. 

- Về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19: Toàn thể 

CBCCVC đều chấp hành, thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế và văn bản 

2494/UBND-VX ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh. 

Trên đây là báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông các ngày nghỉ Lễ 30/4 

và 01/5 năm 2021 của Sở Ngoại vụ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, VPTTr.  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 Thái Phúc Sơn 
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