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Triển khai Công văn số 8399/UBND-QLĐTh ngày 30 tháng 10 năm 2018 của UBND
thành phố về việc triển khai thực hiện Thông báo số 403/TB-VPCP ngày 18/10/2018 của
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia tại Hội
nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ
trọng tâm quý IV năm 2018 và nhiệm vụ thực hiện theo Báo cáo số 464/BC-UBATGTQG
ngày 17/10/2018 của Ủy ban ATGT Quốc gia về Kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm Quý 4 năm 2018. Ban An toàn giao
thông thành phố đề nghị như sau:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban
hành Chỉ thị về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ
trên địa bàn thành phố thực hiện theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao
thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố sớm xây dựng, công bố các vị trí đón trả khách cho
hoạt động kinh doanh vận tải theo đúng quy định pháp luật hiện hành trong Nghị định
86/2014/NĐ-CP, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm an toàn giao thông.

- Xây dựng Kế hoạch về đợt cao điểm Tết Dương lịch, tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm
2019.

- Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lấy xe;
quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện
thủy nội địa;
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- Ưu tiên sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ để xử lý điểm đen về tai nạn giao thông, làm gờ, gồ
giảm tốc và biển cảnh báo từ đường phụ ra đường chính và tại giao cắt giữa đường địa phương
và đường sắt.

2. Công an thành phố:

- Tăng cường tuần tra kiểm soát và ứng dụng thiết bị công nghệ camera hỗ trợ xử lý vi phạm
tại các vị trí thường xuyên xảy ra vi phạm để xử lý nghiêm các vi phạm.

- Tiếp tục tăng cường, tuyên truyền vận động và tăng cường công tác xử lý vi phạm về nồng
độ cồn khi điều khiển phương tiện. Tập trung vào xử lý vi phạm với cán bộ, công chức để nêu
gương cho toàn xã hội.

3. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông thành phố

- Tiếp tục tuyên truyền vận động người tham gia giao thông thực hiện nghiêm các quy tắc giao
thông, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong
cộng đồng; đặc biệt là tuyên truyền việc xử lý vi phạm về quy định nồng độ cồn khi điều khiển
phương tiện.

- Đề nghị Sở Y tế: Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
ban hành Chỉ thị yêu cầu toàn bộ các công chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của
pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe.

5. Ban An toàn giao thông quận, huyện
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- Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về bảo vệ hành lang An toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông đô thị; tăng cường công tác
quản lý sử dụng vỉa hè đảm bảo ưu tiên dành cho người đi bộ, không để tình trạng để xe, buôn
bán lần chiếm vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

- Chỉ đạo Công an quận, huyện sử dụng cân xách tay tổ chức kiểm soát tải trọng phương tiện
trên địa bàn quản lý.

- Đối với các Ban An toàn giao thông quận, huyện có tuyến đường sắt đi qua tăng cường cảnh
giới an toàn giao thông tại điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; không để
phát sinh lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt, gắn và xử lý trách nhiệm người đứng đầu
quận, huyện nếu để phát sinh vi phạm hành lang an toàn giao thông, lối đi dân sinh trái phép.
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