
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG HÒA THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-UBND Hòa Thuận, ngày       tháng 3 năm 2023 

 
 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động của Ban an toàn giao thông 

             
 

 Thực hiện Công văn số 239/BATGT ngày 21/3/2023 của Ban An toàn 

giao thông thành phố Cao Lãnh về việc báo cáo tình hình hoạt động của Ban An 

toàn giao thông các xã, phường trên địa bàn Thành phố; 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận báo cáo tình hình hoạt động của Ban 

An toàn giao thông Phường như sau: 

1. Về công tác kiện toàn Ban an toàn giao thông Phường 

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BATGT ngày 26/3/2020 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế báo cáo công tác bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-UBND-HC ngày 05/6/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng và 

thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách 

nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận đã ban hành Quyết định kiện toàn 

Ban an toàn giao thông phường Hòa Thuận gồm 05 thành viên, trong đó 01 

Trưởng ban; 01 Phó Trưởng ban và 03 thành viên (Quyết định số 365/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020). 

2. Về hoạt động của Ban an toàn giao thông Phường 

- Ban an toàn giao thông Phường thường xuyên họp định kỳ (1 quí/lần và 

họp đột xuất) để bàn thống nhất các nội dung giải pháp đảm bảo an toàn giao 

thông trên địa bàn Phường. 

- Ban an toàn giao thông phường thường xuyên phối hợp với các Tổ chức 

chính trị - xã hội Phường, các ngành có liên quan và Ban nhân dân các khóm tổ 

chức tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông đến Nhân dân biết và thực 

hiện. 

- Thực hiện đúng quy định về kinh phí hỗ trợ Ban an toàn giao thông. 

3. Về công tác xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an tòan 

giao thông hàng năm và việc thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ban An 

toàn giao thông Thành phố 

- Công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch. 

Hàng năm Ban an toàn giao thông Phường xây dựng Kế hoạch thực hiện 

công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Phường theo đúng thời gian 

quy định. 

- Công tác báo cáo đánh giá kết quả thực hiện. 

Ban an toàn giao thông Phường thực hiện việc báo cáo tháng, báo cáo quí, 

báo cáo năm và tổ chức sơ tổng kết theo đúng thời gian quy định. 
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Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Ban an toàn giao thông  

phường Hòa Thuận./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Ban ATGT TP. Cao Lãnh; KT. CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND Phường; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thành viên Ban ATGT Phường;  
- Lưu: VT.  
  

  

  

 Ngô Tấn Xuân Hồng 
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