UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Số: 18 /UBND-TCD-NC

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông theo Kết luận số 45-KL/TW của
Ban Bí thư Trung ương Đảng

Kính gửi:
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 572-CV/TU ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện
Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9
năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt,
đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu
cầu các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện các nội
dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 21
tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 45KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp
tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm
2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường
thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
Tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn gia thông với tinh
thần quyết liệt, hiệu quả, gắn với công tác giám sát việc thực hiện. Kịp thời phê
bình tập thể, cá nhân để tình hình trật tự an toàn giao thông phát sinh phức tạp,
tai nạn giao thông tăng cao. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức can thiệp
vào việc xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông. Xử lý nghiêm cán
bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
2. Công an Tỉnh mở các đợt cao điểm, tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự,
an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy; chủ động có phương
án, kế hoạch phòng ngừa tai nạn giao thông; phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các
vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc
biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người, để tạo tính răn đe, nhằm nâng cao ý
thức tự giác chấp hành pháp luật đối với người tham gia giao thông. Chủ động
xây dựng phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, khắc phục ùn tắc
giao thông, nhất là trong các dịp Lễ, Tết và những sự kiện chính trị, văn hóa - xã
hội diễn ra trên địa bàn Tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án hệ thống
camera giám sát giao thông đường bộ trên địa bàn Tỉnh.

3. Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao
thông đường bộ, đường thủy nội địa. Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch
hạ tầng, khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường thuộc
Tỉnh quản lý; quản lý chặt chẽ các phương tiện kinh doanh vận tải; tham mưu
quy hoạch các bến, bãi; quy hoạch hợp lý các loại hình giao thông. Nâng cao
chất lượng đăng ký, đăng kiểm, phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch cấp
giấy phép điều khiển phương tiện, cấp giấy phép mở bến thủy nội địa, bến khách
ngang sông.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia
đình và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục, nhắc nhở học sinh tự
giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Chủ trì, phối
hợp Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh nghiên cứu, biên soạn tài liệu an
toàn giao thông, để đưa vào giảng dạy trong chương trình chính khóa.
5. Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh phối hợp kiểm tra, rà soát
các bất cập về tổ chức giao thông trên địa bàn Tỉnh, để kiến nghị cơ quan chức
năng khắc phục kịp thời. Đảm bảo xóa bỏ kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn
về tai nạn giao thông. Kiểm tra, di dời, giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang an
toàn giao thông trên địa bàn Tỉnh. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ để
giám sát, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên
địa bàn Tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh ;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Đài PT-TH Đồng Tháp;
- Lưu: VT, TCD-NC(CT).
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