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Triển khai Thông báo số 23/TB-VPCP ngày 16 tháng 01 năm 2019 về Kết luận của Phó
Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 - nhiệm vụ
năm 2019 và Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng
Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy
ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm
trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới;

Thực hiện Công văn số 29/CV-UBATGTQG ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban An toàn
giao thông Quốc gia về việc triển khai nhiệm vụ cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Tết Kỷ Hợi 2019; Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị :

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ban An toàn giao thông các quận, huyện tiếp tục chỉ đạo
triển khai thực hiện Công điện số 1793/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số
9668/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,
trật tự vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội
xuân 2019 và Kế hoạch số 2241/KH-CATP-TM-CSGT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Giám
đốc Công an thành phố về mở đợt cao điểm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật
tự công cộng trước, trong và sau dịp Lễ Noel 2018, Tết Dương lịch 2019, Tết Nguyên đán Kỷ
Hợi và lễ hội Xuân 2019;

Xây dựng Kế hoạch thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018
của UBND thành phố về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt
động vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố.

2. Công an thành phố

- Tổng kiểm tra, xử lý nghiêm theo chuyên đề đối với các lái xe tải, xe container, xe khách về
vi phạm các quy định về pháp luật trật tự an toàn giao thông, phương tiện hết niên hạn sử
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dụng, quá hạn kiểm định, vi phạm về quy định, đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn,
ma túy, các chất kích thích thần kinh…

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các quận, huyện xử lý nghiêm các phương
tiện xe 3 bánh, xe 4 bánh gắn động cơ, môtô, xe máy chở hàng cồng kềnh, phương tiện quá
khổ, quá tải, lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn đối, quy định về mũ bảo hiểm đối với người
đi mô tô, xe máy, xe đạp điện…

- Điều tra và xử lý các tổ chức, cá nhân làm giả Giấy khám sức khỏe cho người học lái xe, làm
giả Giấy phép lái xe…

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các quận, huyện tổ chức điều hòa, hướng
dẫn giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông tại các nút giao thông phức
tạp.

2. Sở Giao thông vận tải :

- Tổ chức kiểm tra, siết chặt và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận
tải vi phạm các quy định của pháp luật, vi phạm kinh doanh vận tải hành khách trái phép, hoạt
động sai hành trình tuyến đã đăng ký, để lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, các
chất thích kích thần kinh.

- Tổng kiểm tra, siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành
phố, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm
(nếu có).
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- Yêu cầu các bến xe, bãi đỗ xe kinh doanh vận tải tập trung, chủ các cơ sở sản xuất kinh
doanh vận tải có xe ôtô chở khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và xe ôtô có khối lượng toàn bộ từ 10
tấn trở lên phải tuân thủ yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành, lực lượng Công an, lực lượng
Thanh tra Sở Giao thông vận tải khi thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT và kinh doanh
vận tải, bố trí địa điểm, mặt bằng, các điều kiện cần thiết tại chổ để phục vụ công tác kiểm tra;

- Tiếp tục kiểm tra, khảo sát, rà soát kịp thời khắc phục các điểm nguy cơ tiềm ẩn tai nạn
giao thông trên địa bàn thành phố; bảo đảm an toàn giao thông tại các nút giao giữa đường
phụ ra đường chính, tại các đường bộ giao với đường sắt, các lối đi dân sinh...

3. Sở Y tế thành phố

- Chỉ đạo các đơn vị của Sở Y tế, các Trung tâm y tế phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao
thông - Công an thành phố, Công an các quận, huyện và các lực lượng chức năng về công tác
xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải ;

- Tổ chức tổng kiểm tra công tác khám và cấp Giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người
học lái xe trên địa bàn thành phố ;

- Phối hợp với ngành Giao thông vận tải thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe định kỳ
đối với toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố.

4. Sở Thông tin Truyền thông thành phố: Chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài tổ chức các hoạt
động tuyên truyền An toàn giao thông, tập trung các nội dung: “Đã uống rượu, bia – Không lái
xe”, “Không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ”, “Không sử dụng điện thoại khi lái
xe”, “Thắt dây an toàn trên xe ôtô”… Đồng thời phê phán các hành vi coi thường pháp luật, thiếu
văn hóa trong tham gia giao thông.
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5. Các cơ quan Thành viên Ban An toàn giao thông thành phố

- Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, ứng xử có văn hóa trong
tham gia giao thông; không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện; không phóng nhanh, vượt
ẩu, đi đúng làn đường, phần đường, dừng đỗ xe đúng quy định, không gây cản trở giao thông…

- Tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, học sinh, sinh viên tham gia giao thông bằng xe
buýt công cộng nhằm giảm các nguy cơ tai nạn giao thông, góp phần chống ùn tắc giao thông.

6. Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông các quận, huyện

- Chỉ đạo Công an quận, huyện tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao
thông, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, vi phạm hành lang an
toàn đường bộ, đường sắt. Tổ chức công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý nghiêm hoạt
động “xe dù, bến cóc”, xe tải, xe tải ben trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các đường, lối đi dân sinh, thường
xuyên kiểm tra các Tổ cảnh giới đường sắt. Có biện pháp quản lý và đảm bảo an toàn trên các
tuyến sông, ao hồ. Nghiêm cấm phương tiện đường thủy hoạt động trái phép.

7. Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố.
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- Tham mưu Lãnh đạo Ban An toàn giao thông thành phố thành lập Đoàn kiểm tra việc thực
hiện các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải đối với các
đơn vị kinh doanh vận tải; tổ chức làm việc với Ban ATGT quận, huyện có tình hình trật tự an
toàn giao thông phức tạp.

- Tổ chức kiểm tra, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Tổng
hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia, Thường trực
Thành ủy, UBND thành phố.

VP Ban ATGT

5/5

