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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường thực
hiện các giải pháp bảo
đảm TTATGT, kiềm
chế TNGT trong 6 tháng
cuối năm 2022.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành trên địa
bàn huyện;
- Ban An toàn giao thông huyện;
- Mặt trận và các các tổ chức CT-XH huyện;
- Các Trường THCS, THPT trên địa bàn
huyện;
- UBND các xã.
Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) toàn tỉnh có chiều
hướng diễn biến phức tạp và gia tăng; chỉ tính từ ngày 06/6/2022 đến ngày
12/6/2022 đã xảy ra 06 vụ TNGT hậu quả từ nghiêm trọng trở lên, làm chết 07
người, bị thương 03 người, trong đó có vụ TNGT rất nghiêm trọng làm 02 người
chết, tình hình TTATGT trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, trong 06 tháng đầu
năm 2022 chưa xảy ra TNGT. Tuy nhiên, dự báo tình hình TNGT vẫn tiềm ẩn
phức tạp, ngoài nguyên nhân như kết cấu hạ tầng giao thông chưa hợp lý, thiếu
đồng bộ, phương tiện giao thông tăng đột biến... thì nguyên nhân chính là do ý
thức của người tham gia giao thông chưa cao, tình trạng vi phạm các quy định
về TTATGT diễn ra phổ biến, đặc biệt là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp
gây TNGT như: Tham gia điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng
rượu, bia, các chất kích thích, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải trọng, quá số
người quy định, đi sai làn đường, phần đường, đi ngược chiều... Để phát huy kết
quả đã đạt được, tiếp tục phấn đấu 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp
theo, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí từ 5% - 10% (số vụ, số người chết, số
người bị thương), hạn chế tối đa TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy
ra trên địa bàn, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của
người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng
lớp Nhân dân, bảo đảm TTATGT, phục vụ phát triển KT-XH, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân yêu cầu:
1. Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị
- xã hôi huyện
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 45-KL/TW ngày
01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng

2
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”.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh về bảo đảm TTATGT.
- Quán triệt, triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan,
đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm TTATGT về
Luật phòng, chống tác hại rượu, bia; Luật Phòng chống ma túy; Nghị định
100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính
phủ. Nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán
bộ, công chức, viên chức góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm TTATGT.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật đến các khu dân cư, doanh nghiệp trong việc thực hiện các giải pháp
cấp bách nhằm bảo đảm TTATGT trên địa bàn gắn với công tác tuyên truyền về
Luật phòng, chống tác hại rượu, bia, Luật Phòng chống ma túy và Nghị định
100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ. Đồng thời giáo dục người
thân, gia đình thực hiện nghiêm pháp luật về TTATGT, góp phần bảo đảm trật
tự an toàn giao thông, kiềm chế và không để xảy ra tai nạn giao thông.
2. Ban an toàn giao thông huyện
- Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình TTATGT
trên dịa bàn huyện để kịp thời đề xuất, tham mưu UBND huyện các giải pháp.
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, Hội đoàn thể và Ban an toàn
giao thông các xã triển khai, thực hiện nghiêm túc về việc triển khai thực hiện
các giải pháp bảo đảm TTATGT giai đoạn 2021-2025 và chủ động xây dựng kế
hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT phù hợp với từng
địa bàn, đối tượng, thời điểm.
- Chủ động khảo sát, kiểm tra điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ
tầng giao thông, như: rà soát hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, đèn
tín hiệu, thiết bị phản quang, gờ giảm tốc, gương cầu lồi tại các nút giao thông,
đoạn đường có tầm nhìn hạn chế…; tổ chức đánh giá khảo sát, xác định các
“điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” về TNGT; từ đó kiến nghị với các ngành chức năng
của ngành giao thông khắc phục bất cập; đồng thời, đưa ra các phân tích, đánh
giá để định hướng các hoạt động nghiệp vụ như công tác bố trí lực lượng, kết
hợp xây dựng mô hình huy động quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm
TTATGT, công tác tuyên truyền xây dựng các kế hoạch, phương án bảo đảm
TTATGT, ứng dụng công nghệ thông tin giám sát, xử lý vi phạm hành chính.
- Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đối với người điều khiển ô tô, mô
tô, xe gắn máy…vi phạm quy định về người điều khiển xe trên đường mà trong
cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích khác, vi phạm
về tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người quy định,
quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện.
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- Thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức
chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật về TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp và sâu rộng đến tận cơ sở, nhất là các quy tắc giao thông
đường bộ. Tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao
thông an toàn trong đơn vị kinh doanh vận tải, doanh nghiệp, trường học; tuyên
truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Phòng chống ma
túy.
3. Công an huyện
- Chủ động thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, thống kê, phân tích tình
hình TTATGT, TNGT trên tuyến, địa bàn, đặc biệt phải xác định và phân tích cụ
thể nguyên nhân các vụ TNGT xảy ra để bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra,
kiểm soát phù hợp, đề xuất và tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm
TTATGT, kiềm chế TNGT đạt hiệu quả.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo
chí, truyền thông, các hội, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền
pháp luật về TTATGT sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trong huyện, từ xã
đến thôn, bản qua hệ thống phát thanh của huyện, đài truyền thanh xã; đồng
thời, tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, sử dụng thông điệp, pa nô, áp
phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi về ATGT…
Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền cho phù hợp
với từng đối tượng, địa bàn, trong đó cần tập trung vào đối tượng thanh, thiếu
niên; học sinh, sinh viên của các cấp học, cán bộ, công nhân viên trong cơ quan,
doanh nghiệp.
- Chủ động phối hợp với Ban giám hiệu các trường Trung học cơ sở,
Trung học phổ thông tổ chức tuyên truyền, cho học sinh viết cam kết chấp hành
các quy định về an toàn giao thông, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy
tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đối với
trường hợp học sinh vi phạm quy định về TTATGT, cần phối hợp xử lý, răn đe,
giáo dục cá biệt để phòng ngừa tái phạm.
- Chủ động tổ chức tuyên truyền tập trung cho các chủ doanh nghiệp vận
tải và lái xe chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT không tự ý cải tạo phương
tiện, chở hàng quá khổ, quá tải, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng ma túy,
nồng độ cồn...
- Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy
định của pháp luật về TTATGT, nêu cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia
giao thông trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao
thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Xây dựng văn hóa giao thông an
toàn, thân thiện môi trường cho Nhân dân; triển khai Cuộc vận động xây dựng
văn hóa giao thông an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, gắn
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với tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân thực hiện đã uống rượu bia,
không lái xe” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”....
- Huy động và bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật
nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT
trên tuyến, địa bàn hợp lý, đồng thời chú ý huy động tăng cường lực lượng Cảnh
sát khác và Công an xã tham gia phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông
tuần tra, kiểm soát, bảo đảm TTATGT hiệu quả, đúng quy định. Việc tổ chức
tuần tra phải thường xuyên, khép kín trên các tuyến, địa bàn, nhất là các tuyến,
địa bàn tiềm ẩn xảy ra TNGT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT,
trọng tâm là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Vi
phạm về ma túy, nồng độ cồn và sử dụng các chất kích thích khác, chạy quá tốc
độ; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái phép; tránh, vượt sai
quy định, chở quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo phương tiện.
4. Các Trường THCS, THPT trên địa bàn huyện
- Quán triệt, triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức trong Nhà trường
thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm TTATGT về Luật phòng, chống tác hại
rượu, bia, Luật Phòng chống ma túy và Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày
30/12/2019 của Chính phủ. Nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp
hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức góp phần ngăn chặn và hạn chế
vi phạm TTATGT.
- Chủ động phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền, cho học
sinh viết cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông, không điều
khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện theo quy
định của pháp luật; đối với trường hợp học sinh vi phạm quy định về TTATGT,
cần phối hợp xử lý, răn đe, giáo dục cá biệt để phòng ngừa tái phạm.
5. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng
dẫn thực hiện pháp luật về TTATGT trên thông tin đại chúng, đặc biệt là các
thông điệp cảnh báo về tai nạn giao thông, biện pháp phòng tránh tai nạn giao
thông, Luật phòng chống tác hại rượu, bia; chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh về các giải pháp bảo đảm TTATGT.
- Tăng thời lượng phát sóng, đăng tin, bài tuyên truyền các giải pháp bảo
đảm TTATGT, giảm tai nạn giao thông. Chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã
thường xuyên phát sóng các thông điệp về an toàn giao thông đường bộ, đường
thủy nội địa... chú trọng phản ánh, phê phán kịp thời những hành vi ứng xử thiếu
văn hóa, chống người thi hành công vụ; kịp thời nêu gương cá nhân, tập thể tốt
trong thực hiện công tác bảo đảm TTATGT.
6. UBND xã
- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể của xã đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, Luật phòng, chống tác
hại rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ.
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- Chỉ đạo Ban an toàn giao thông xã, Công an xã, tăng cường công tác
tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến hành vi vi phạm TTATGT, đặc
biệt người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm
nồng độ cồn và các chất kích thích khác; thông báo, cảnh báo các nguy cơ dễ
dẫn đến TNGT, các vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng... để các cấp, các
ngành, các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy
định của pháp luật về TTATGT, tự có ý thức phòng tránh TNGT khi tham gia
giao thông.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, BGH nhà
trường, thường trực Ban ATGT huyện, Chủ tịch UBND các xã và đề nghị Mặt
trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP, TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Trân

