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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc tăng cường triển khai các
giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông trong tình hình mới

Kính gửi:
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Thực hiện Thông báo số 271/TB-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của
Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính
phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội
nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng và triển khai
nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ngành
Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1. Xây dựng và ban hành quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và
tập thể lãnh đạo cơ quan thực hiện quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật
tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.
2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm
2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự
an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp
hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông gắn với tuyên truyền thực hiện
nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, theo
các nội dung Kế hoạch tuyên truyền năm 2021; kiên trì tuyên truyền, vận động
người dân thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”; tiếp tục tuyên truyền về
Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30
tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đặc biệt là trong dịp Tết
Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các cơ quan truyền thông tiếp tục
đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp
sống văn hóa khi tham gia giao thông; tăng thời lượng phát sóng và kịp thời đưa
tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Tỉnh; chú trọng xây dựng
và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả; bên cạnh nêu gương người
tốt việc tốt, đồng thời phê phán những việc làm, các hành vi vi phạm về trật tự
an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng.
4. Công an Tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm
soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, gắn với yêu cầu về phòng,
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chống dịch Covid-19 trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn Tỉnh. Tập trung xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao
thông, như: chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông;
đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định, không thực hiện các biện pháp bảo đảm an
toàn giao thông; đi sai phần đường, làn đường; chuyển hướng, vượt xe sai quy
định; đi ngược chiều, thiếu chú ý, quan sát; vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma
túy và các chất kích thích khác; xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe vi phạm các quy
định về phòng, chống dịch Covid-19.
5. Sở Giao thông vận tải
Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện hiệu quả việc tổ chức vận tải
hành khách, hàng hóa trên đường bộ và đường thủy nội địa bảo đảm thích ứng,
linh hoạt, phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa
bàn Tỉnh.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp
thời đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
trên địa bàn Tỉnh vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tập
trung khai thác dữ liệu giám sát hành trình từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam để
giám sát và quản lý hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm. Tiếp tục tổ chức kiểm soát tải trọng phương tiện đường
bộ, xe chở vật liệu rơi vãi, cồng kềnh không bảo đảm an toàn giao thông; tình
trạng xây dựng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; thực
hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ và kiểm
tra điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa.
Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các tuyến đường bị
hư hỏng, xuống cấp, lắp đặt đầy đủ các biển báo, phát quang tầm nhìn; tổ chức
rà soát, khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông trên các
tuyến đường thuộc Tỉnh quản lý.
6. Ủy ban nhân huyện, thành phố
Chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác tuần tra
kiểm soát, xử lý vi phạm; xử lý nghiêm đối với các trường hợp đã uống rượu,
bia tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe máy.
Tăng cường kiểm tra, phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường
hợp phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông và vi phạm hành lang an toàn giao
thông đường bộ.
Chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa
kịp thời các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp; rà soát, xử lý các vị trí mất an
toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa phương quản lý, để đảm bảo
Nhân dân đi lại an toàn trong mùa mưa, bão. Thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến
mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã,
phường, thị trấn kết hợp với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, nhằm
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khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông
trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.
7. Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh thường xuyên theo dõi,
nắm bắt tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa Tỉnh, để báo cáo lãnh đạo
Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ban An toàn giao thông Tỉnh có biện pháp chỉ đạo, giải
quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Ban An toàn giao thông Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, TCD-NC(CT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

