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Số: 837 /UBND-TH

An Phú, ngày 22 tháng 6 năm 2020

V/v Tình hình tư tưởng, nguyện
vọng nhân dân trong tỉnh
tháng 5 năm 2020

Kính gửi: BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh An Giang
Ủy ban nhân dân huyện An Phú có nhận được Báo cáo số 156/BC-MTTQBTT, ngày 29/5/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh An Giang
V/v Tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 5 năm 2020. Có nêu
“Thanh thiếu niên đua xe có chiều hướng phức tạp trên địa bàn ấp An Thạnh, thị
trấn An Phú, huyện An Phú”.
Ủy ban nhân dân huyện An Phú báo cáo như sau:
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện (giao
lực lượng CSGT) thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý trên tuyến Quốc
lộ 91C, Đường tỉnh 957, khu vực thị trấn An Phú và các lộ giao thông nông thôn
trên địa bàn huyện. Qua đó, lập biên bản nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm
trật tự an toàn giao thông: Người chưa đủ tuổi điều khiển phương xe mô tô, xe gắn
máy tham gia giao thông; Không giấy phép lái xe; bộ phận giảm thanh không đảm
bảo quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm tham
gia giao thông; thanh thiếu niên chạy quá tốc độ quy định; Nồng độ cồn vượt quá
quy định và nhiều trường hợp vi phạm khác… Đồng thời, Công an huyện chỉ đạo
Công an xã, thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức truy bắt đã lập biên bản
04 trường hợp đua xe trái phép và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ra quyết
định phạt 04 trường hợp: 21.250.000 đồng, tịch thu 01 xe mô tô, buộc 03 trường hợp
phải nộp vào ngân sách nhà nước: 114.000.000 đồng là số tiền tương đương giá trị
xe mô tô đã sử dụng trái phép để thực hiện hành vi “đua xe mô tô trái phép”.
Riêng trên địa bàn ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú lực lượng
Cảnh sát giao thông huyện thường xuyên tổ chức tuần tra và đã lập biên bản xử lý các
hành vi như: Không đội mũ bảo hiểm 41 trường hợp; bộ phận giảm thanh không đảm
bảo quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn 34 trường hợp; rú ga liên tục trong đô thị, khu
dân cư 06 trường hợp; chạy quá tốc độ 49 trường hợp; Không giấy phép lái xe 51
trường hợp; Người chưa đủ tuổi điều khiển phương xe mô tô, xe gắn máy tham gia
giao thông 44 trường hợp; tự ý thay đổi đặc tính xe 04 trường hợp và nhiều hành vi
vi phạm khác… Ngoài ra, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh các
trường THPT, THCS trên địa bàn huyện và lập danh sách thanh thiếu niên và học
sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông cho ký cam kết chấp hành pháp luật về an
toàn giao thông.
Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng
cường công tác đảm bảo trật tự ATGT; phòng, chống đua xe trái phép và xử lý
nghiêm thanh thiếu niên và học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành
vi tụ tập thành nhóm điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, rú ga liên tục, lạng lách,
đánh võng trên đường gây cản trở giao thông.
Trên đây là báo cáo thực hiện nội dung liên quan đến tình hình tư tưởng,
nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 5 năm 2020.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an huyện;
- Lưu: VT.
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