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Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

                    Thanh Quang, ngày 25 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn ban an toàn giao thông xã Thanh Quang

__________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức  Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật  Sửa đổi,  
bổ sung  một  số  điều  của  Luật  Tổ  chức Chính  phủ và  Luật  Tổ  chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các Nghị định của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao 
thông;

  Xét đề nghị của văn phòng ủy ban nhân dân xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn ban an toàn giao thông xã Thanh Quang, gồm các ông, bà có 

tên sau :

1. Ông Nguyễn Xuân Thảo, Chủ tịch UBND xã        - Trưởng ban;

2. Ông Tạ Văn Hưng, phó CTUBND xã - Phó ban TT;

3. Ông Đỗ Văn Lợi, trưởng công an xã - Phó ban;

4. Bà Trần Thị Huyền, kế toán - Thành viên;

5. Ông Hoàng Văn Dung, chỉ huy trưởng quân sự - Thành viên;

6. Ông Hứa Duy Tâm, địa chính xây dựng - Thành viên;

7. Ông Trần Đình Tòng, văn hóa xã hội - Thành viên ;

8. Ông Nguyễn Văn Phúc, phó trưởng công an xã - Thành viên ;

9. Ông Hứa Duy Hưng, trưởng đài TT - Thành viên ;

10. Các ông, bà trưởng thôn - Thành viên ;

* Mời các ông, bà có tên sau tham gia Ban an toàn giao thông :

1. Ông Nguyễn Thành Chưởng, chủ tịch MTTQ xã - Thành viên ;

2. Bà Vũ Thị Huyền, chủ tịch hội phụ nữ - Thành viên ;

 3. Ông Vũ Đức Luân, chủ tịch hội CCB - Thành viên ;

 4. Bà Nguyễn Thị Thu, phó bí thư đoàn thanh niên - Thành viên ;

 5. Ông Nguyễn Văn Hoạt, chủ tịch hội nông dân - Thành viên ;



 6. Ông Trần Văn Cường, hiệu trưởng trường TH và THCS - Thành viên ;

 8. Bà Đồng Thị Cúc, hiệu trưởng trường Mầm non - Thành viên.

  Điều 2. Ban an toàn giao thông xã có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động, 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ; tổ chức thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của cấp trên về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. 

Điều 3: Văn phòng UBND xã, các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành./.

Nơi nhận : 
- Ban ATGT huyện;
- TT Đảng ủy – HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu VP. 

CHỦ TỊCH

 
Nguyễn Xuân Thảo

 



UBND XÃ THANH QUANG
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

_____________

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

Thanh Quang, ngày 25 tháng 7  năm 2022

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 
CÁC THÀNH VIÊN BAN ATGT XÃ

_______

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND xã Thanh Quang về việc kiện toàn 

Ban ATGT xã Thanh Quang, Ban ATGT xã phân công nhiệm vụ cụ thể các thành 

viên Ban ATGT xã như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Thảo: Chủ tịch UBND xã- Trưởng ban phụ trách chung.

2. Ông Tạ Văn Hưng: Phó Chủ tịch UBND xã- Phó ban thường trực , trực tiếp 

chỉ đạo, giải quyết các vấn đề về bảo đảm trật tự ATGT.

3. Ông Đỗ Văn Lợi: Trưởng công an xã- Phó ban, phụ trách về công tác kiểm 

tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu vi 

phạm trật tự ATGT và tai nạn giao thông.

4. Ông Hứa Duy Tâm: Địa chính phụ trách công tác đảm bảo giao thông, kiểm 

tra đôn đốc các trường hợp lấn chiếm lòng, nề đường ảnh hưởng đến ATGT và lĩnh 

vực đất đai

5. Ông Hoàng Văn Dung: Chỉ huy trưởng quân sự xã - uỷ viên phụ trách lực 

lượng quân sự xã thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm trật tự 

ATGT.

6. Bà Trần Thị Huyền: Tài Chính- kế toán: tham mưu cho Ban ATGT xã về 

kinh phí chi cho hoạt động ATGT.

7. Ông Trần Đình Tòng: Văn hoá - xã hội: phụ trách chỉ đạo tuyên truyền, 

trong đó có việc tổ chức tuyên truyền lưu động và các hình thức tuyên truyền thích 

hợp khác về bảo đảm ATGT.

8  Ông Hứa Duy Hưng: Đài truyền thanh xã: phụ trách công tác tuyên truyền 

đảm bảo trật tự ATGT trên hệ thông truyền thanh của xã.

9. Bà Nguyễn Thị Thu: Bí thư xã Đoàn phụ trách công tác hoạt động của thanh 

niên về đảm bảo trật tự ATGT.



10.  Ông Trần Văn Cường: Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS: Chỉ đạo 

tuyên truyền giáo dục đưa các chương trình đảm bảo trật tự ATGT vào giảng dạy ở 

trường học

11. Bà Đồng Thị Cúc: Hiệu trưởng trường Mầm non: Chỉ đạo tuyên truyền giáo 

dục đưa các chương trình đảm bảo trật tự ATGT vào giảng dạy ở trường học

14. Ông Nguyễn Thành Chưởng: Chủ tịch UBMTTQ xã, phụ trách công tác  

hoạt động của MTTQ về đảm bảo trật tự ATGT.

15. Ông Nguyễn Văn Phúc: Phó trưởng công an phụ trách  lực lượng đảm bảo 

an ninh, an toàn cho lực lượng cưỡng chế giải toả các vi phạm trật tự ATGT.

16. Ông Vũ Đức Luân: Chủ tịch Hội CCB xã phụ trách công tác tuyên truyền, 

cùng với Ban quản lý chợ thực hiện việc giải tỏa khu vực chợ Rồng

17. Các ông, bà trưởng thôn: chịu trách nhiệm tuyên truyền kế hoạch giải tỏa ở 

các thôn; tổ chức lực lượng khơi thông tiêu thoát, vệ sinh môi trường ở thôn mình  .

Đề nghị các thành viên Ban ATGT xã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được 

phân công./.

Nơi nhận:
- Ban ATGT huyện;
- Đảng uỷ, HĐND, UBND xã;
- Các thành viên Ban ATGT xã;
- 4 thôn, các trường học;
- Lưu

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Xuân Thảo
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