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V viêc trin khai nhiêm vu báo
dam trt t%r an toàn giao thông
Qu IV näm 2020.

KInh gui:
- Các phông, ban, ngânh, ti chirc chInh trj xã hi;
- Uy ban nhân dan các phithng.
Thixc hin Cong van s 6610/UBND-NC ngày 28/9/2020 cüa UIBND tinh Ngh
An v viêc trin khai nhiêm vi bâo dam tr.t tu ATGT Qu IV näm 2020. UBND thi
xâ giao các phông, ban, ngành lien quan, ChU tjch UBNID các phng trin khai mt s
ni dung nhu sau:
1. Cong an thj xa
- Trin khai các k hoch, phuang an báo dam TTATGT phiic vii các hi nghj,
sr kin chInh trj lrn, quan tr9ng cüa tinh, tr9ng tam là d?i hi Dáng các cap tiên tâi
Dti hi Dâng b tinh Ngh An ln thir XIX nhim k' 2020 -2025. Tang ci.thng tuyên
truyn vic trin khai xfr l vi phm qua h thng Camera giám sat, chi huy diu hành
giao thông và xi:r l vi phm giao thông trên dja bàn thj xà d nhân dan bitt và tr giác
chp hành, hin ch vi phtm.
- Tang ciiông xir l các lái xe có hành vi vi phm quy dnh ye nng d cn, ma
tüy; lái xc chiy qua t& d, vi.rçrt den do, di sai phn dixing, lan dii0ng; xü l nghiêm
theo quy djnh cüa pháp 1ut di vôi các hành vi tii tp dna xe trái phép, gay ri trt tir
cong cong; ciiang quy& trn áp nhüng di tiiqng manh dng, chng ngithi thi hành
cong v; xu l nghiêm lái Xe, chü xc Vi phm quy djnh v tài tr9ng phuo'ng tin; diu
khin mô tO, xe may 1ng lách, dánh vOng, dan hang ngang phóng nhanh, vuçit .0 gay
mt trt t1r, an toàn giao thông, nhtt là trong dip nghi cao dim Tt duang ljch, Tt
Nguyen dan 2021.
- Duy trI hot dng tun tra, xu 1 vi phtm di vOi xe tãi, xe khách trong khoáng
thai gian tr 21 giêf ngày hOrn trt.ruc dn 05 gi? ngày hOrn sau; gn trách nhim cüa
ng'tthi dung du dan vj phii trách các tuyn duOng di vOi tInh hInh vi phm TTATGT
cüa xc kinh doanh van tâi.
2. Ban An toàn giao thông thj xä
- Tip ttc dOn d6c các phOng ban ngành, dja phuong trin khai thirc hin Nãm
ATGT 2020 vói chü d "Dã ung ruçm, bia không lái Xe". Chü dng nm bt tInh
hInh TTATGT d tham muu UBND thj xà chi do cac phông, ban ngành, dja phuang
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thirc hin các giãi pháp báo dam TTATGT trong nhUng tháng cui näm 2020 và
nhüng tInh hung dt xut v TTATGT các vn d nóng, ni cm, bat cap, phông
ngi'ra tai nan giao thông dc bit nghiêm trçng. Don dc các dja phrnmg, dan vj tang
cuông thçrc hin Chi thj s 1 8/CT-UBND ngày 11/10/2019 cUa UBND tinh ye tang
cithng các bin pháp bâo dam trt tir an toàn giao thông trên dja bàn tinh.
- Tip tue chi dao va phi hop vôi cac phông, ban, ngành, dja phuang thirc hin
k hoach tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp 1ut TTATGT, xây dmg van hoá giao
thông näm 2020 barn sat chü d "Dã ung ruçiu, bia không lái Xe"; k hoach tuyên
truyn và xü 1 nng d cn di vi ngi.thi diu khin phuang tin giao thông 11am
2020; dánh giá và k chuong trInh phi hop bào dam TTATGT vâi các phông, ban,
ngành, doàn th chInh trj xã hi.
- Tip tiic don dc vic thrc hin Chi thj s 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 cüa
Thu tung ChInh phü v vic dy manh trin khai các giãi pháp, nhm nâng cao hiu
qua thirc hin quy djnh bt buc c1i mu bào him di vi ngu1i di mô tO, xe g.n may,
Xe d.p din; chü trçng tuyên truyn, 4n dng di mu bão him cho tré em và mu bào
him dat chun có do an toàn cao (mU di kin du, che ham).
- Tiêp tiic dy mith xã hi hoá cong tác báo dam TTATGT thông qua các
chuang trInh phi hop vói các t chüc quc t, t chirc phi chinh phU, doanh nghip;
tip tiic trin khai thirc hin Chuang trInh "Vông tay nhân ái chia sé n&i dau tai nan
giao thông".
- To chüc các hoat dng huOng 1rng "Ngày th giOi tuàng nim các nan nhan
tü vong do tai nan giao thông näm 2020"; phong trào Xây drng "Doanh nghip vn
tâi an toàn" và "Lái xc an toàn" närn 2020 gn vii chU d "Dã ung ruqu, bia không
lái Xe", trao giài thuàng "Vô lang yang" ln thi 8; phát dng và trao giài thithng báo
chi vit v ATGT nam 2020.
2. Phông Van hóa & Thông tin; Trung tam Van hóa, The thao và Truyn
thông: Tang cumg tuyên truyn, ph bin quy djnh pháp lu.t v TTATGT di vth
boat dng kinh doanh 4n tài bng Xe 0 to; tuyên truyn chü Xe, chü hang, thU doanh
nghip và lái Xe nm duqc các quy dnh cUa pháp lut v kinh doanh 4n tái hành
khách, hang hóa; vn dng ngui dan kiên quyt tir chi sU diing djch v11 vn tài cUa
các dan vj kinh doanh 4n tài khOng tuân thU các quy djnh v bào dam TTATGT; tp
trung tuyên truyn cành báo vic không tht day an toàn khi di e ô to, khOng chap
hành pháp 1ut gay ra tai nan giao thông, chê tài xu phat các hành vi vi pham trt tir
ATGT, tái 1n chim hành lang an toàn giao thông, via he dO thj, các bin pháp phông
tránh vâ k5 nàng tham gia giao thông; cành báo tai nan giao thông do vi pham nông
d cn, dui nuâc...; biu duang các din hInh tiên tin, phân ánh các trix&ng hop
thiu tinh thn trách nhiêm, có du hiu tiêu crc, vi pham pháp 1ut ye ATGT.
4. Be ngh Mt trn To quôc thj xä, các to chü'c Boàn the - xã hi: Day
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manh tuyên truyn, ph bin pháp 1ut an toàn giao thông, k nãng tham gia giao
thông an toàn d nâng cao thirc cüa nguôi dan, không lái xe vuçit qua the d; không
lái xe sau khi ung ruu, bia; không s1r diing din thoti khi lái Xe; dimg Xe quan sat
an toàn khi qua dithng ngang dtthng st và khi di tir duarng phi ra diRmg chInh; di
mu bâo him dt chun khi di mô to, e may, xe dap din; mc áo phao diing quy
djnh khi di do; các bin pháp han ch tai nan xe mô to, xe gn may, tai nan dm do,
tai nan dr&ng ngang dithng st; khuyn khIch ngui dan sir diing phuang tin giao
thông cOng cong.
5. Uy ban nhân dan các phu*ng
- T chirc ra quân l.p lai trt tir lOng, l duing, hânh lang ATGT các tuyn
duing b, dtc bit là các tuyn quc l qua dja phuong, XU l nghiêm theo quy djnh
cüa pháp lut di v1i th chüc, cá nhân có hành vi ln chim hành lang ATGT; ngthi
dimg du chInh quyn dja phixcmg chju trách nhim trithc Chü tjch UBND thj xà nu
d các sai phm v hành lang ATGT d1n dn TNGT gay hu qua nghiêm tr9ng.
- T chirc thng k& dánh giá 04 nàm thrc hin Nghj quyêt so 56/2016/NQHDND ngày 16/12/2016 cüa Hi dng nhân dan tinh và K hoach s 13 6/KH-UBND
ngày 17/3/2017 cüa LTBND tinh v mt s giái pháp giái tóa vi pham, chng tái lan
chim hành lang an toàn giao thông trên dja bàn tinh giai doan 2017 - 2020.
- Tiêp tVc dy manh các hoat dng tuyên truyn nâng cao thüc tir giác tuân
thu pháp lut và các bin pháp phông tránh tai nan giao thOng, quan tam phOng tránh
tai nan xe mô to, xe khách, tai nan duông thüy; không lái Xe khi dã sr dyng ruu bia;
ti,r giác tháo dO cong trInh ln chim lông dithng, via he, vi pham hành lang giao thông
nhm tao thông thoáng, an toàn cho ngui và phuang tin tham gia giao thông.
Yêu cu các dan vj có lien quan, UBNID các phumg chi dao trin khai thirc
hin./.
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