
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHI LĂNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 691 /QĐ-UBND 
 

Chi Lăng, ngày 23 tháng 02 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện Chi Lăng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 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 Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một 

số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; 

 Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng 

cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 

 Căn cứ Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện Chi Lăng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số   

10/TTr-KTHT ngày 21/02/2023 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện Chi Lăng gồm các thành 

phần như sau: 

I. Ban an toàn giao thông huyện  

1. Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban; 

2. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực kinh tế - Phó Trưởng ban; 

3. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - Phó Trưởng ban TT;  

4. Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban; 

5. Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Thành viên; 

6.  Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Thành viên; 

7 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Thành viên 

8. Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện - Thành viên; 

9. Trưởng phòng Tư pháp huyện - Thành viên; 

10. Giám đốc TTVH, Thể thao và Truyền thông huyện - Thành viên; 

11. Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự - Công an huyện - Thành viên; 

12. Mời Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện - Tham gia thành viên; 

13. Mời Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện - Tham gia thành viên; 
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Mời Bí thư huyện đoàn Chi Lăng 

Mời Trạm trưởng trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn 

- Tham gia thành viên; 

- Tham gia thành viên; 

           II. Tổ chuyên viên giúp việc Ban an toàn giao thông huyện  

         1. 03 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (do Trưởng phòng Kinh 
tế và Hạ tầng huyện phân công); 

         2. 01 Đội phó Đội CSGT - Trật tự - Công an huyện (do Lãnh đạo Công an 
huyện phân công). 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban An toàn giao thông huyện: 

1. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và 

biện pháp phối hợp với các ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai thực hiện 

các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về trật 

tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 

2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp 

hoạt động của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong lĩnh 

vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông. 

3. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

huyện về các quy định của pháp luật, các văn bản của cấp trên có liên quan đến 

công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

4. Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 

trên địa bàn huyện; chủ trì khắc phục và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây 

ra, xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện báo 

cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn và ùn tắc 

giao thông trên địa bàn huyện. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chế độ làm việc, kinh phí hoạt động của Ban An toàn giao thông huyện 

1. Chế độ làm việc 

- Ban An toàn giao thông huyện họp định kỳ mỗi quý một lần. Khi phát sinh 

nhiệm vụ cấp bách, Trưởng ban có thể triệu tập họp bất thường. 

- Các thành viên Ban An toàn giao thông huyện làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định của Nhà nước. 

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND huyện; Phó 

Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là cơ quan thường trực của Ban An toàn 

giao thông huyện. 

- Ban An toàn giao thông huyện Chi Lăng sử dụng con dấu và tài khoản của 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để giao dịch thanh toán, quyết toán các khoản 

kinh phí hằng năm. 
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- Trưởng Ban An toàn giao thông huyện ban hành Quy chế hoạt động của 

Ban, phân công nhiệm vụ và quy định trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên. 

2. Kinh phí hoạt động 

 Kinh phí hoạt động của Ban An toàn giao thông huyện do ngân sách nhà 

nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; từ các nguồn thu khác theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng ban An toàn 

giao thông huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành phần có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

3480/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (TH); 

- Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn (BC); 

- TT HU, TT HĐND huyện (BC); 

- CT, PCT UBND huyện (CĐ); 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT, (HTN). 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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