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Thtrc hin Chin lu'çrc bão dam trt tur, an toàn giao thông du'ô'ng b 
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Th?c hin K hoch s 137/KH-UBND ngày 19/3/202 1 cüa UBND tinh Ngh 
An thirc hin chin lugc bào dam trt tçr, an toàn giao thông duing b giai dotn 
2021-2030 và tm nhIn dn näm 2045, UBND thj xã Ci:ra Lô xây drng kê hoich triên 

kihai thuc hiên, ciii th nhu' sau: 
I. KIIAI QUAT CHUNG TINH HINH LIEN QUAN DEN TINH HINH 

AN TOAN GIAO THÔNG DU'ONG BQ 
Thj xa Cira Là là rnt trong hai trung tarn kinh t lou nhât cüa tinh Ngh An, 

có chtirc nàng là do thj du ljch biên và Cáng trung chuyên quan trpng cüa khu vij'c 
rnin Trung, là do th có nhiu tiêrn näng dé tr thành trung tarn du ljch biên mang 
tm quc gia vã khu vi.rc Dông Nam A. H thng giao thông vn tâi trên dja bàn thj 

xã bao gm ththng b, du'ng bin, duO'ng thüy ni dja.. là diu kin thun lci dé kinh 
t xã hi, thu hut rt dOng du khách dn tarn bin nghi duo'ng. 

Thirc hin nghiêrn t11c các van bàn chi dio, hu'ng dn cua cp trên, Thi üy, 

I-IDND; UBND thj xã dã tp trung chi dao  các cp, các ngành trin khai quyt liêt, 

dng b, toàn din các giài pháp bào darn trt ttr an toàn giao thOng, nhô vy tlnli 
hInh trt t11, an toàn giao thông trén dia bàn có nhiu chuyên bin tIch c1rc, 2 thiirc cüa 
ngithi tharn gia giao thông dugc nâng cao, tai nrn giao thông lien tçc giárn trên Ca 3 

tiêu chI, närn sau giâm so vó'i ciing k5 näm truic... 
Tuy nhiên tInh hInh trt tir an toàn giao thông trên dja bàn th xà vn rnt s6 

tn tai, do qua trInh do thj hoá nhanh, ht tang k thut chua du'cc dông bô, váo các 
rnüa du ljch tInh tr1ng vi phrn pháp lut v an toàn giao thông và tInh trng lan 
chim hành lang an toàn giao thông d kinh doanh vn con xáy i'a. 

II. QUAN DIEM 
1. Bào dam trât tii, an toàn giao thông duè'ng b là trách nhirn cüa ca h thông 

chInh tn, cüa toàn xã hi, tru'âc ht là cüa các co' quan quan 1 nhà nu'ó'c có chü'c 
näng và cña ngithi tharn gia giao thông. 

2. Chin lu'gc quc gia bào darn trt tir, an toàn giao thông du'à'ng b phái phii 
hc'p vth dnh hung phát trin kinh té - xã hi, giao thông vn tái và các ngãnh có 
lien quan. 

3. Thirc hin dng b 05 trçi ct ye an toàn giao thông duô'ng b (grn: Quán i 
nhà nu'ó'c, Kt cu h tng, Phu'o'ng tin giao thOng, Ngui tharn gia giao thOng, U'ng 
phó sau tai nin giao thông) theo hu'ó'ng tiêp cn h thng an toàn giao thông hin dai, 



bão dam hoat dng giao thông du'èng b an toàn, thông suôt, thun tin, hiu qua, 
than thin rnôi tru'è'ng, gop phn phát trin kinh t - xa hi, bâo darn quôc phông, an 
ninh và hi nhp quc t. 

4. TIJ'ng dung khoa hpc cong ngh hin dai, dc bit là nhU'ng thành tiru cia 
cuc Cách rntng cOng nghip ln thu tu' d di rnó'i can bàn, toàn din cOng tác bâo 
darn trât tir, an toàn giao thông du'ng b theo djnh hu'O'ng phát trin kinh t và xã hi 

s cüa dt nuc. 

5. Bào dam dñ ngun hrc cho cong tác báo darn trt tir ATGT; trong do tp 

trung phát trin ngun nhân 1irc chit luo'ng cao và kinh phi phiic vi cOng tác quán I, 
nghiên ci'ru và thirc hin nhim vii v trt tir, an toàn giao thông du'O'ng b. 

III. MTJC TIEU 
1. Miic tiêu tng quát 
Hang nàrn giám 5 - 10% s ngui cht và bj thu'o'ng do tai n?n  giao thông 

dung b mt each bn v&ng, tin tui xây dirng rnt xã hi có he thông giao thông an 

toân, thông su&, hiu qua và than thin môi tnthng; th ch quán l ye an toàn giao 

thông phü hcp, hiu 1irc và hiu qua; kt cu hi tang giao thông, phucing tin giao 
thông an toàn, hin dti, than thin mOi trung; ngu'i tharn gia giao thông có kiên 
thrc, k nàng, thtrc chp hành pháp lut ye trt tir, an toàn giao thOng, hInh thành 
van hóa giao thông an toàn; có h thông cap ci.ru, diêu trj kjp thi, hiu qua dôi vui 
nan nhân tai nmn giao thông; áp diing các thành tini khoa h9c cOng ngh tiên tiên 
trong linh virc báo dam trt tir, an toàn giao thông. 

2. Mc tiêu ciii the giai don 2021 - 2030 
a. V co ch quãn l nhà nuuc v trt tir, an toàn giao thông: 
- Hoàn thin h thông van bàn quy pharn pháp 1ut ye trt t1i', an toàn giao 

thông, t chirc b may quán l2  an toàn giao thông t.r trung uo'ng den dja phu'o'ng 

duoc hoàn thin, hot dng có hiu qua. 
- Xây dirng hoàn thin co sO' dU' lieu an toàn giao thông du'çic xây dçrng và hoàn 

thin theo cong ngh hin dti, có kt ni dng b, dáp ung yêu câu cüa cOng tác quán 
l và nghiên cru v an toàn giao thông. 

- Tat ca 05 the ché v ATGT du'O'ng b duçc üng diing khoa hçc cOng ngh 
tiên tin, dc bit là các thành t1ru cña cuc cách ming cong nghip 1n thO' tu'. 

b. V ngu'O'i tham gia giao thông: Phân du 100% ngu'O'i tharn gia giao thông, 
nhât là các nba truO'ng các cp hpc du'gc giáo diic phô biên kiên thO'c pháp 1ut ye ti't 

t11, an toàn giao thông và các k nàng tharn gia giao thông an toàn. 
c. V h thng kt cu ht tng và t chuc giao thông 
- Xóa bó kip thO'i các dim tim n tai nan  giao thông trên h thông du'O'ng b; 

bào dam 100% các tuyn du'O'ng b xây dçrng mâi, nâng cp cài tao  và dang khai thác 
duoc thârn tra, thrn dnh an toàn giao thông theo quy djnh; 1p 1a  trt tir hành lang 

an toàn duO'ng b và chng tái thn chiêm trên tht cá các duO'ng ni thj; darn báo càc 
cOng trinh xây dirng lO'n khi kt ni trirc tiêp ra duO'ng dO thi, quc l và ti'nh 1 

khOng gay gia tang ün tc, tai nan  giao thông. 



- Các tuyn duô'ng b xây dung rnó'i, nâng cp, cái to duc xern xét xây drng 

lan duông dành riêng cho mô to, xc gn may, xe dp và bào darn an toàn cho các di 
tugng tham gia giao thông d bj tn thuung. 

- 100% h thng duô'ng nôi thj, 80-90% duô'ng phuô'ng duçc xây dng và lap 
dt dy dñ các cong trinh, trang thit bj bão darn an toân giao thông. 

- Dam bão các tuyn dumg ni th huyt rnich có ti-in khai 1p dt các h 
thng quàn l, diu hành giao thông thông minh (co cong nãng phát hin các hành vi 
vi pham, bin báo hiu du'ng b din ttr linh hoat)  và Ip dt các b can ldêrn tra tái 

tr9ng xc t11 dng; hInh thành các trung tam tIch hçip quail i, diêu hành giao thông do 

thj thông minh tai  thj xã. 
- Không d xày ra tInh trng iin tc giao thông tti các dâu rnôi giao thông 

chInh trên dia bàn. 

- 100% khu vIc cng Trung h9c nrn trén các tuyên du'ng triic chInh do thj 
ducic t chirc giao thông bão dam an toàn và chng ün tc giao thông. 

d. Phuang tin giao thông. 

- Rà soát loai  bO 100% xc co giói ht niên han  sO' ding, xc tr ch ba, bàn banh 

không duc tharn gia giao thông; 
- Dn näm 2030 hoàn thành 100% chü xe ô to trén dja bàn thi xã sO' diing tài 

khoàn thu phi din tir d thanh toán da rniic dIch cho các djch vii giao thông du'Ong 

b và np phat vi pharn. 
e. V cong tác ciru h, ciru nan  và cp cO'u y t tai nan  giao thông: Co trung 

tam hoc dim cp ciru y t darn bão näng hrc cp ciru, tip cn nan  nhân tai nan  giao 
thông trong thai gian nhanh nht k tiir khi nhn duc thông tin yêu cu cp cO'u. 

3. Tam nhIn den nãm 2045 
a. Giai doan 2031 - 2045, hang nãm kéo giàrn tai nan  giao thông du'ô'ng b G cá 

ba tiêu chi v s vii tai nan  giao thông, s ngui cht và s ngu'O'i bj thuo'ng, hu'ó'ng 

dn miic tiêu së khOng có nguñ chêt do tai nan  giao thông dung b. 
b. }-Ioàn thiên h thng quàn 1 nhà nrnfc ye an toàn giao thOng, hoat dng hiu 

qua, on djnh, bn vU'ng tir cp thj dn cp phuOng; näng lire, lliu hrc quail i nhO 
nixO'c và thirc thi pháp lut v báo dam trt tir, an toàn giao thông tu'Gng throng các 
nu'rc phát trin. 

c. Hoàn thin, nâng cao van hóa giao thông an toàn và thOc t1r giác chap hành 
pháp lut cüa ngui tham gia giao thông; da s nguri dan trong do th hInh thành thói 
quen tham gia giao thông bang djch vii vn tái cOng cong, di bô và di xc dap. 

d. Vn tài hành khách cong cong phát triên vôi ha tng két ni vâ chat lu'p'ng 
djch vi.r vn tài hành kihách dugc nâng cao. 

d. Co bàn hoàn thành vic trin khai, áp diing nh&ng thành tiru cOa cuc Cách 
rnng cong nghiép 1n thir tu' vào linh virc an toàn giao thOng, dic bit trong quán l 
djch vi cOng, hoat dng vn tài, phuong tin tir lái, giao thông thông rninh, giárn sat 
và xfr l vi pham; 1rng dçing tn tu nhân tao,  fi'ng diing dü lieu Ion trong tO chO'c, diu 
hành giao thông nhrn giàm fin tc giao thông ô' các do thj. 



e. H thông ththng b tiir cp thj dn các phu'ng du'p'c xây dii'ng hin dai, dng 
b và dugc 1p dt dy dü các cong trInh, trang thit bj an toàn giao thông, dáp lung 
tiêu chI v tuyn dung than thin cho imi di tuçlng tharn gia giao thông; tat cá các 

dim tim n tai ntn giao thông trên h thng dung b du'çic xóa bó kjp thôi. 
g. Các trtm cluru h, ciru nin vâ cp cluru y t tai nn giao thông du'çc hin dii 

hóa và giãm thi gian tip cn nin nhân d cluru h, cluru nan, cp cü'u du'gc thtrc hin 

nhanh chóng, kp thai Va có hiu qua. 
IV. NHI1M V1J TRQNG TAM 
Chü dng lurng ding và phát triên các thành tiru cüa cuc Cách mng cOng 

nghip 1n thlur tu d thrc hin dng b 05 trV ct v ATGT dtthng b, gôrn: 

1. Xây dirng, hoàn thin th ch và chInh sách pháp 1ut v an toàn giao thông, 
nh&m áp diing kp thai các thành tiru cüa cuc Cách rnng cOng nghip lan thü tu' vào 

thuc tin. Phát trin ngun nhân 1irc chat lu'gng cao; nâng cao nãng 1rc ca Ban An 
toàn giao thông thj xã và các Co quan, t chlurc thuc các phông, ngành có lien quan 

d quán 1 và thirc hin hiu qua các nhim vu, giái pháp ye an toàn giao thông. 
2. Phát trin kt cu h tang giao thông và to chlurc giao thông hiên dai, an toàn, 

thông su&, than thin. Tp trung du tu' xây dirng, nâng cap, cái tto h thng du'O'ng 

b, các tuyên durng dja phuong tr9ng yu, nhm dt diu kin an toàn cao cho tat cá 

các di tuçrng tharn gia giao thông. 
3. U'ng diing các cOng ngh v an toàn trong san xuât, lap rap, kiêm dinh 

phucmg tin co gii di.rng b, nhrn nâng cao diêu kin an toàn cho phu'ong tin khi 

tharn gia giao thông. 
4. Tp trung tuyên truyn, giáo diic kiên thlurc, k' nãng tharn gia giao thông an 

toàn kt hgp vi cOng tác xlur l vi phrn trong linh vrc giao thông duèng bô, nhrn 

nâng cao thlurc tir giác chp hành pháp lut cüa ngui tharn gia giao thOng, xay d'ng 

van hóa giao thông trong toàn dan. 
5. Xây drng h thêng cluru h, ciiru nn và cp cluru y t tai nin giao thông trCn 

dja bàn thj xã; kt hçp phát trin rnng 1u'ói thông tin lien lc hin dai nhrn iui'ng phó 

kjp thai tai n?n  giao thông. 
V. GIAI PHAP 
1. Nhóm giãi pháp v quãn 1, the chê, chInh sách 
a. Hoàn thin h thng van bàn quy phirn pháp lut ye báo darn trt tir, an toàn 

giao thông di.thng b: 
- Thung xuyên rà soát, slura di, b sung các quy djnh pháp lu.t dé kjp thô'i 

lurng dçing và phát trin các thành tiru cüa cuc Cách mng cong nghip lan thu tu' vao 
linh virc bào darn trt tir, an toàn giao thông du'&ng b; tp trung vào các linh vu'c: 
phuang tin giao thông tii láî; internet v?n  vt trong giao thông và djch vi vn tâi; sO 
hóa cong tác quàn 1,2; h thng giao thông thông minh mâi slur diing trI tu nhân tto; 
lurng dung co sO' dtt Iiu lan trong t chlurc giao thông. 

- Xây dirng, hoàn thin co ch chInh sách tái co cu thj tnrO'ng van tái, nâng thi 
phn các phu'ong thrc vn tãi khi lucmg lO'n, giârn rnlurc d phu thuôc vào van tái 
duO'ng b; khuyn khIch phát trin vn tái khách cong cong tren các hành lang vn tái 



chInh và trong các do thj; xay dçrng và ban hành các co ch, chInh sách, 1 trInh han 

ch vic sü ding phuong tin co' gii cá nhân. 

b. Hoàn thin rnô hInh, chirc näng, nhiêrn v1.i vâ nâng cao nãng hrc cüa Ban An 

toàn giao thông thj xä, Ban an toàn giao thông cp phu'ô'ng và các co' quan, don vj 

lien quan cho phü hçp vi tInh hInh rnOi. 

c. Xây dung, hoàn thiên Co.  so' du' 1iu cp th v an toàn giao thông dông b, 

hiên dai, dáp irng yêu cu quàn 1 và thi hành pháp luât, phi hçp vó'i CO SO' dü' 1iu 

cp tinh v an toàn giao thông: 
- U'ng ditng nhng thành tiru khoa hpc cong ngh rni dé xây dirng, kêt nôi và 

hoàn thin h thng co s dü lieu cp th v an toàn giao thông. 

- U'ng ding cong ngh hin dai  trong vic thông kê tai nan  giao thông, xây 

dirng Ca s d 1iu tai nin giao thông duO'ng b trên co s tIch hp'p so 1iu báo cáo tai 

nan giao thông tai  hin truO'ng, s 1iu tai nan,  thuang tIch cua Co' sâ cap CU'U và diêu 

trj nmn nhân tai nan  giao thông; hoàn thin h thng Ca sO dü 1iu tai nan  giao thông 

dung b 0 cp thj, cp phuOng trong pharn vi toàn thj xã. 
- Nâng cp h thng Ca sO dr 1iu thit b giárn sat hánh trInh và camera giárn 

sat trên các xe 0 to kinh doanh vn tái, dam báo kt nOi, sO dung chung cho cC Ca 

quan chOc nãng v thanh tra, tun tra, kiérn soát và xü' l2 vi pharn. 
- Xây drng và hoàn thin co' sO dü' 1iu v xü' phat vi phrn hành chmnh trong 

!inh virc giao thông duOng b; trong do có kt ni và chia sé vO'i h thng dü' 1iu 

däng k phuang tiên, dáng kim phuang tin, giy phép lái Xe. 
- Xây dirng h thng báo cáo và phân tIch tInh hInh trt tij, an toán giao thông 

trên dia bàn. 
- Xây dirng h thng cánh báo tir dng cho ngu'Oi tharn gia giao thông nhãm 

phOng, tránh tai giao thông, vi pham trt tir an toân giao thông. 

2. Nhóm giãi pháp ye kêt câu hi tang giao thông. 
a. Ap dung các tiêu chuân, quy chuãn k' thut ye du'Ong b, cong trInh kCt câu 

ha tang giao thông theo huó'ng tip can, irng diing cong ngh hin dai  trong to chO'c 

giao thông; 

b. Ap ding h thông dánh giá, xp hang an toàn giao thông di.rô'ng b theo tiCu 

chun Cua Chuang trInh dánh giá an toàn giao thông duô'ng b toàn cu; thirc hin 
dnh k' vic dánh giá, xêp hang an toàn giao thông h thng du'Ong thl, duOng 

phuOng. 
c. Nghiên CUu, xem xét triên khai cp nht dü Iiu tai nan  giao thông trên nên 

bàn d s giao thong d phic vi COng táC quãn l, phát hin và xü' l kjp thO'i các 

dim den, dim tirn n tai nan  giao thông duOng b. 

d. Tp trung du tu xây dirng, nâng Cp, câi tao  các tuyên du'O'ng trCn dja bàn 
thj xa theo quy hoach  dä du'c phé duyt, bão darn dat  diCu kin an toán cao cho tat 
cá các di tup'ng tharn gia giao thông; uu tiên xây dirng các tuyn lien kt vüng, 
tuyn tránh dO th, các dim kt ni giao thOng vn tái; dy rnanh xây dixng các nut 

giao khác mOC và các nit giao hInh xuyn. 



e. Dâu tu xây dirng h thông giao thông tiêp cn cho ngu'ô khuyêt tt, nguô'i 

cao tuôi ti các do thj, các cOng trInh bão darn an toàn giao thông cho các dOi tu'çmg 
tham gia giao thông d bj tn thucing. 

f. Trin khai nghiên ciru, thit k lan dung dành riêng cho xe mo to, xc gãn 
may, xe dp khi du tu' xây dçrng rnó'i, nâng cp, cái tto các tuyn du'è'ng b; 

g. Kiên quyt 1p li trt tir hành lang an toàn du'O'ng b và chng tái lan chiêrn. 
h. Huy dng ngun 1ixc du til, xây dirng các trtrn dirng nghi dê phiic vi nhu câu 

thit yu cüa lái Xe, hành khách, phuo'ng tin dpc các tuyn dtxng cao tc, quéc l và 
tinh lô, darn báo ngui lái xc không qua 04 gR là du'çic drng nghi theo quy djnh. 

i. U'ng ding khoa hpc cOng ngh trong quàn 12, diu hành giao thông: 

- Ap diing dng b h thng quàn 1, diu hành giao thông thông rninh dé bâo 
dam vic vn hành, khai thác an toàn mang luói giao thông lien yang. 

- U'ng dung trI tu nhân tio, dü lieu ló'n khi du tu', xây dirng các hing niçic 

cong trInh giao thông d téi chiirc giao thông thông rninh, nh&m giárn an tc và bao 
dam trt tir, an toàn giao thông. 

k. Nâng cao diu kiên an toàn cüa kt câu h tang giao thông xung quanh Rhu v11c 
tru'ng h9c, trên các tuyn duô'ng tü nhà dn trIJng và ti' tru'cng v nhà cho hoc sinh. 

3. Nhóm giãi pháp ye phu'o'ng tin và vn tãj. 
a. Xây dçrng và thrc hin 1 trInh den närn 2030 tharn gia các quy djnh ye an 

toàn phucing tin, trong do có các quy dinh v an toàn chü dng, an toàn bj dng. 
b. Yêu cu, khuyên cáo các t chirc và cá nhân sü' dçing phu'ang tin ô to có 

trang bj các h thng cam bin, cánh báo va chrn vó'i ngu'O di b và các phung tiji 
tharn gia giao thông khác, h thng tip nhn thông tin v tuyn du'O'ng và cáo h 
thng, thit bj an toàn hin di khác. 

c. Kiên quyt loai bô xc ca gith ht niên htn s diing, xc tu' chê ba, bàn bánh 
thuôc diên khOng ducic tham gia giao thông; gãn trách nhim cüa nguai dt'rng dâu 
chInh quyn dja phuong trong vic thirc hin. 

d. Triên khai trng diing toàn din các h thng giám sat hành trInh phu'o'ng tin; 
h thng cánh báo lái xc bun ngü; h thng camera giám sat hInh ánh trCn phu'o'ng 
tiên kinh doanh vn tài b&ng xc ô tO; h thng quán 12 an toàn, diu hãnh cUa ben Xe, 

diu hành xc cña các doanh nghip 4n tãi bang xc ô to; sr diing tài khoân thu phi 
din tü' d thanh toán da mic dIch cho các djch vi giao thông du'O'ng b và np phtt 
vi phm. 

e. Tang cuô'ng quán 1,2 hoit dng du'a don hoc sinh, cOng nhán bang xc bu't, 
xc hçip dng. 

f. Co quy dnh cht chê v djch vii, phuong tin vn tái du'a don cOng nhãn vã hpc 
sinh; quy dnh sii diing gh ngi cho tré em trong xc ô to theo chiu cao và d tuOi. 

4. Nhóm giãi phãp tuyên truyn, giäo diic v an toàn giao thông 
a. Tuyên truyn qua các phu'o'ng tin thông tin di cháng: 
- Mo các chuyên trang, chuyên miic tuyên truyCn ye an toàn giao thông vâ yãn 

hóa giao thông, trong do cha tr9ng tuyên truyn, ph bin v k nàng phOng tránh tai 
nan, k' näng diu khiên phuang tin tham gia giao thông an toàn; hu qua cüa tal nan 



giao thông dithng b do ch.y qua tc d cho phép, si.r diing ma tüy, chat có con, sir 
dung din thoai, không di mu báo him dt chun, không that day an toàn, không s1r 
diing gh ngi cho tré em trong ô to, dc bit các kin thñc và k9 nãng lái xe an toàn 
trén thrng b cao tc. 

- Tang cumg thôi lucing tuyên truyn, huóng dn an toàn giao thông trén các 
phiwng tin thông tin d?i  chüng, dc bit là Dài Phát thanh và truyên hInh thj xa, h 
thng kênh phát thanh trirc tuyn, rnng xã hi, các nn tang truyn thông k9 thut s. 

b. U'ng dyng các giái pháp cong ngh tuyên truyn: 
- Tang cuèng irng diing khoa h9c cOng ngh trong cOng tác tuyên truyên, phô 

bin và giáo diic pháp 1ut v an toàn giao thông qua các nén tang cong ngh thông 
tin nhu: internet, các mng xã hi, diên thoi thông rninh, dc bit bang các cOng cy 
hmnh ành trirc quan, các iirng diing trà choi. 

- Xây dirng vâ hoàn thin các cam nang, so tay an toàn giao thông trén dung 
b cao tc, du&ng giao thông nông thôn v.v. dithi dng các tirng dyng trén nn tang 
thit bj di dng thông minh. 

c. Tuyên truyên qua h thông thông tin ca so: xây dirng các chu'ong trInh phát 
thanh pha hçp d phát trên h thng ba truyn thanh cüa co' sO kern theo chuyCn myc 
höi, dáp v an toàn giao thông; tip t11c thirc hin "Nãm an toân giao thOng", "Tháng cao 
dim an toàn giao thông" và tuyên truyn vào djp Tt, l, hi theo chuyên dé cii the. 

d. Hoàn thin và c1i th hóa các tiêu chI, hành vi van hóa giao thông btng hInh 
ânh sinh dng; dy mnh vic tuyên truyn, ph bin các tiêu chI, hành vi van hóa 
giao thông. T chirc 4n dng xây dirng van boa giao thông trong các co quan, do'n 
vj, doanh nghip trên toàn thj xã. Xây thrng Va nhân rông các rnô hInh darn báo trât 
tir, an toàn giao thông tai các dja phu'cing. 

e. Giáo diic an toàn giao thông trong tru'è'ng hpc: Hoàn thin chu'o'ng trInh, tài 
1iu giâng dy và du'a ni dung giáo diic pháp 1ut ye báo darn trt tu, an toàn giao 
thông, van hóa giao thông, k nang tharn gia giao thông an toãn vào trong chu'oiig 
trInh chInh khóa, trong các hot &ng trài nghirn, hott dng ngoài giô len lop cho 
h9c sinh, sinh viên; tang cuOng phi hgp giüa gia dInh, nhà truOng và xã hi trong 
cOng tác giáo dic an toàn giao thông cho h9c sinh. 

f. Tuyên truyn qua các hot dng khác: 
- Tuyên truyn, giáo dic nâng cao thOc, phârn chat cüa lçrc lung thrc thi 

pháp lut v trt tir, an toàn giao thông. 
- ThuOng xuyên tuyên truyn cho các lái xe trong don vj kinh doanh vn tâi 

bang xe ô to, dc bit là lái xe tãi và xe khách lien tinh. Tp huân kiCn thOc phàp 1ut 
giao thông, k5 näng và dao  dirc ngh nghip cho các lái Xe; gãn trách nhirn cOa 
nguOi dü'ng du các doii vj kinh doanh vtn tài bang xe 0 to trong vic thirc hiii 
nhim vu nay. 

- Dua ni dung ph bin, giáo diic pháp 1ut vâ chap hành pháp Iut ye trt ty', 
an toàn giao thông vào sinh hot thuing xuyên cüa các doàn th, t chirc chInh trj - 
xã hi, các to chüc ton giáo. Tiêp tiic dua vic chip hành pháp but v trt tr, an toàn 
giao thông là mt tiêu chI danh giá chat buvng cüa t chirc doàn the, can b, cong 



chirc, viên chirc, hôi viên và là môt tiêu chuân dánh giá do dirc cuôi nàm cüa h9c 
sinh, sinh viên. 

- Tang cu'ng cong tác tuyên truyn, vn dng ngu'ô'i dan (dc bit tii khu vtrc 
ni thj) sir ditng phtrong tin van tãi hành khách cong cng, gop phn giárn iin tãc 
giao thOng, tai ntn giao thông. 

5. Nhóm giãi pháp ye thanh tra, kiêm tra, tun tra, kiêm soát và xii' J vi 
phm. 

a. 1iJ'ng dung cOng ngh hin dti trong cOng tác thanh tra, kiêrn tra, tuàn tra, 
kirn soát và xr 1)2 vi phm; trong do, tap trung du tu' xây d'ng h thông camera 
diing cOng ngh t1r dng d nhn din, phát hin li vi phm trên h thông du'ng b 
cao tc, ti khu virc dO th vâ trên các tuyn quc l trpng diem. 

b. Tang cu'ng trin khai các giái pháp cong ngh dê giárn sat hiu qua vic 
thixc hin nhim vii cüa các 1irc lucrng chirc näng khi tun tra, thanh tra xü' 1)2 vi phrn 
v trt tu, an toàn giao thông. 

c. Thu'O'ng xuyên, lien tiic thkrc hin chiên djch tuân tra, kiêrn soát, xü' 1)2 vi 
pham nng d cn, sir ditng ma tu)2, dc bit tp trung vào di tu'p'ng là lái xc chuyCn 
nghip nhu: lái xe tãi, xe container, xe khách tuyên cô djnh lien tinh; các hành vitO 
chirc dua xe rnô to, ô tO trái phép. 

d. TIJ'ng diing cong ngh d giám sat, xi:r 1)2 tinh trtng sü' diing trái phép lOng, lê 
duô'ng d kinh doanh, buôn ban, trông giü' phuo'ng tin lam ánh hu'Ong den trât tir, an 
toàn giao thông di.thng b. 

e. Tip tçic hiên di hóa phuong tiên, trang thiêt bj phçic vi cOng tác thanh tra, 
tu.n tra, kirn soát, xir 1)2 vi phrn cüa các 1rc 1u'cng th'c thi pháp Iut trong linh viic 
bâo dam trt tir, an toàn giao thông du'mg b. 

f. Tang cu'mg kim tra, xü' 1)2 vi pharn quy djnh ye quy hoch và xây dirng trCn 
hành lang an toàn giao thông du'ng b. 

6. Nhóm giãi pháp v cuu h, ciru ntn và cp ciru y t tai nin giao thông. 
a. Nghiên cliru thành 1p rni các trrn cap cü'u y te hoc nâng cao nãng 1i'c các 

co' sO y t hin có, darn bào khã nãng cp ciru tai nin giao thông theo quy djnh, irng 
trirc 24/24h ti các bnh vin da khoa cp thj, dOng thO'i xây d'ng rnng lu'd'i thông 
tin hiên dai, dam bào khà nang tip cn nn nhân trong thô'i gian khOng qua 30 phiiit 
k tr khi nhn thông tin yêu cu cp cth.i. 

b. Dy mnh vic rng diing khoa h9c cong ngh trong vic xây dirng h thông 
cp cüu y t trên dja bàn thj xä; dng thOi phat trin mO hInh di, nhórn so cO'u tai 
nn giao thông bang rnO tO, xc gn may. 

c. Tang cithng t.p hun kin thOc, k5 nang so' cap cO'u ban dâu cho Iirc lu'cmg 
Cành sat giao thông, Thanh tra giao thOng, lai xc, nhân vien I-Ii ChU' thâp dO, các 
tInh nguyen viên Va nguOi dan sang dpc các tuyn duOng. 

7. Nhóm giãi pháp v phát trin ngun nhn hrc. 
a. Nghien ciru xây dirng cac co' ch, chInh sach nhrn tang cuOng dào to ngun 

nhân luc cht 1u'ng cao cho cong tác báo darn trt tir, an toàn giao thông duOng b; chü 
tr9ng dào tto 0 bâc di h9c và sau dti h9c, bao grn câ dào tio ó nu'óc ngoãi. 



b. Tang cuè'ng cong tác dào tao 'ai, bi du'O'ng, tp huân nâng cao kiên thüc, k 

nàng, trInh d cho nhân luc tiir cp th dn cp phuô'ng; bão darn khá nãng tiêp can, 
i1ng dung thânh cOng các thành thu cüa cuc Cách rnng cong nghip lan thr tu' vâo 
linh vi1c an toân giao thông. 

8. Nhóm giãi pháp v nguôn kinh phi. 
a. Rà soát, sü'a di các quy dinh nhrn tao  diêu kin thun 1ç dê thu hut vOn 

dãu tix t1r mi thãnh phân kinh t duth nhiêu hInh thirc dâu tu' trong và ngoài nu'óc, 
báo darn dü ngun kinh phi cho cOng tác báo dam trt tu, an toân giao thông d thuc 

hiên các muc tiêu cüa Chin luoc nay. 

b. Râ soát, nghiên ciru diu chinh phân bô sü' dçing kinh phi xü' phat vi phm 

hành chInh trong linh virc giao thông di.thng b trung u'ong Va dja phu'o'ng cho phii 

hop vi tInh hInh thirc tin. 
VI. TO CHI1C THC HIN. 
1. Ban An toàn giao thông th1 xã. 
a. Tham mu'u, giñp ChU tjch UBND thi xã chi dao, dOn dôc, idém tra, thco dOl 

và tng hçip dánh giá vic thiic hin K hoach nay. 

b. Chü trI, phi hop vth các phông, ngành, doàn th cap thi xa và UBND các 

phu'mg xây drng I( hoach trin khai thirc hin. 
c. Chü trI, phôi hçip vi các phông, ban ngành nghiên ctii'u, d xuât tiêp tuc 

hoàn thin mô hInh, chtrc näng, nhirn v11 và nâng cao näng lirc cüa Ban An toàn giao 
thông thj xã dê chi dao  thçrc hin các nhim vi cho phfii hçip v1i tInh hInh rnó'i. 

d. Ch trI, phi hop vi các phông, ban ngành xây dirng và triên khai thrc hiii 
chuoTig trInh tuyên truyn, giáo dijc an toân giao thông qua các phuung tin thông tin 
dai chàng, các mang xã hôi, các 1rng dung trén các thit bj thông rninh, các O'ng diing 
trô choi; t chrc vn dng xây dirng van hóa giao thông trong các co' quan, don vi, 

doanh nghip trên toàn thj xã. 
e. Tham mu'u giüp Chü tjch UBND thj xã chi do các phông, ban ngành và 

UBND các phuO'ng trin khai iirng ding nhüng thành tru khoa hpc cOng ngh rnó'i dé 
xây dirng, kt ni và hoàn thin h thng co' s dü' 1iu ye trt tir ATGT; chü trI xãy 
dçrng h thng báo cáo và phân tich tInh hInh trt tir ATGT trên dja bàn. 

2. Phông Quãn 1 do th1. 
a. Chü trI, phi hçp vi các phông, ban ngành thuô'ng xuyên i'à soát, tham rnu'u 

UBND thi xã sra di, b sung các van bàn quy pharn pháp 1ut dé kip thi Ong dçing 
và phát trin các thanh tiru cüa cuc Cách rnng cOng nghip lan thô' tu' vào linh vi'c 
bâo dam trt tir, an toàn giao thông dung b. 

b. Chü trI, phi hop vri các phông, ban ngành và UBND các phu'rng quán l 

cong tác quy hoach  và xây dçrng do th, bão dam các kt ni giao thOng, cong trInh an 
toàn giao thông tip cn cho ngu'i khuyêt tt và an toàn cho dôi tuçmg tham gia giao 
thông d bj thn thuo'ng; báo dam các cong trInh xây drng ló'n khi kCt nôi true tiêp ra 
duO'ng dO thi, quc 1 và tinh 1 không gay gia tang iin täc, tai nan  giao thông. 

c. Chü trI, phôi hop vâi các phông, ban ngành và UBND các phu'mg kirn isa, 
xü' 1 vi phm quy dnh v quy hoach và xây drng tréri hành lang ATGT du'?mg h. 



d. Chü trI, phi hçp vó'i các phông, ban ngành Va UBND các phuông xây dirng 
và ban hành các co' ch, chInh sách, 1 trInh hmn ch si.r dung phu'o'ng tin Co.  gió'i cá 

nhân, dc bit tai  các do tM 1n; nghiên cru ban hành và áp ding b tiêu chI xác djnh 
iin tc giao thông trén throng b. 

e. Ap diing dng b h thng quàn 12, diu hành giao thông thông rninh dé báo 
darn viêc van hành, khai thác an toàn mang luOi giao thông lien viing, trén các tuyên 
duOng quôc 1 tr9ng yêu. 

e. IiJ'ng diing trI tu nhân tao, dQ' 1iu iOn khi du tir, xây drng các htng rniJ.c 
cong trInh giao thông d t chirc giao thông thông rninh, nhrn giám iin tãc và báo 
darn trt tir, an toàn giao thông trên he thông quôc 1. 

f. Theo chrc näng, nhim v1,i du'gc giao chü trI, phôi hçip vó'i các phOng, ban 
ngành và UBND các phuOng thrc hin các ni dung lien quan dn cOng tác báo darn 
trt tir an toàn giao thông duçc giao trong k hotch nay. 

3. Cong an thj xã. 
a. Chü trI, phi hçip vOi các phOng, ban ngành chirc näng thu'ô'ng xuyên rà soát 

nhü'ng tn ti hin ch trong cong tác bão dam trt t1r an toàn giao thông dê tham 
muu, kin ngh xây dxng các van bàn hu'O'ng dn trong hoit dng tu.n tra, ldrn soát 
v trt tix, an toàn giao thông cho phii hp'p vOi tInh hInh mOi. 

b. Tharn muu, trin khai thirc hin 1p dt bô sung h thông Camera giám sat 
giao thông trên các tuyn du'Ong trên dja bàn, d giám sat và xü' 1 vi phtrn trt tçi' an 
toàn giao thông qua hInh ánh. Dy mnh Ong dung cong ngh hin di trong vic 
giárn sat, phát hin và xir 1 vi phrn v trt tir an toàn giao thông. 

c. Hang närn chü dng xây dirng k hoch tong the, kC hoch chuyCn dO huy 
dng 1irc 1u'cng phi h9p trin khai dng b các giài pháp bao dam trt tir an toàn 
giao thông, tang cuOng cong tác tun tra, kiOrn soát, xü' l nghiêrn các hành vi vi 
phtm trt tir an toàn giao thông d tang tInh ran de, giáo dic, nâng cao 2 thO'c chap 
hành pháp 1ut cCia nguOi tham gia giao thông, trong do chi trpng các hành vi vi 
phrn là nguyen nhân chInh gay ra tai ntn giao thông nhu: lái xe vi phtrn nOng d 
cn, chit ma tiiiy, vi pham tc do, tránh vupt sai quy dinh; xc cho qua kihO, qua tái. 
gop phn xây dirng van hóa giao thông trên dja bàn thj xa. 

d. Chü tn, phi hcip vOi các phOng, ban ngành và UBND các phuOng th1rc hiên 
các ni dung lien quan trong cong tác bão darn trt tir an toàn giao thông duc dê ra 
trong k hoach  nay. 

4. Phông Y tê. 
a. Chü trI, phi h9'p vOi các phông, ban ngành rà soát, nghiên cô'u thành 1p 

rnOi các trtrn cp ciiru y t hoc nâng cao näng luc các co sO y t hin có, darn bào 
khã nang cp ciru tai nin giao thông theo quy djnh, Ong trirc 24/24h ti các bnh vin 
da khoa thi xã, dng thai xãy drng mang lu'Oi thông tin hin di, darn bào khâ nãng 
tip cn nmn nhân tai nmn giao thông trong thOi gian khOng qua 30 phOt kê tO khi nhin 
duçic thông tin yêu cu cp cOu. 

b. Chi trI, phi hçcp vOi phông, ban ngành và UBND các phuOng day rnanh 
vic Ong diing khoa h9c cong ngh trong vic xây dirng h thông cap cñ'u y tO trCn dja 



bàn thj xã; dng thai phát trin rnô hInh dôi, nhórn so ciiru tai nan  giao thông bang mô 

to, xe gän may. 
C. Chü trI thng kê s 1iu v s ngi..räi chat, s nguô'i bj thuong do tai nan  giao 

thông duc cliru chira tai  các co so' y t; phi hgp vói Cong an thj xã xây dirng và 
hoàn thin h tMng CO sâ dü 1iu v tai nan  giao thông dung b. 

d. Chñ tn, phi hqp vi CáC phông, ban ngành ttp hutn kiên thirc, k9 näng so 
cap ciru ban d.0 cho hrC 1ung Cành sat giao thông, lái Xe, nhân vién Hi ChQ' thp 
dO, các tInh nguyen viên Va ngu'i dan sng d9C cac tuyên du'O'ng. 

5. Phông Giáo diic và Dào to, Phông Lao dng - Thirong binh và Xã hi 
theo chu'c náng, nhim v11 d1r9'c giao: 

Chi dao  các tru'O'ng h9c, tri.thng dy ngh trên dja bàn thj xã dua ni dung giáo 
dijc pháp 1ut v bâo darn tr.t tir an toàn giao thông, van hóa giao thông, k' nãng 
tharn gia giao thông an toàn vâo trong chu'cing trInh chInh khóa và trong các hoit 
dng trái nghirn, hoat dng ngoài giO' len lOp cho h9c sinh, sinh viên; tang cu'ông 
phi hqp giUa gia dInh, nhà truOng và xã hi trong cong tác giáo di1c an toàn giao 
thông cho hpc sinh. 

6. Phông Van hóa và thông tin; Trung tam VHTT vã TT thj xä. 
a. Xây d1rng k hoach trin khai Quyêt djnh so 131 7/QD-TTg ngày 28 tháng 8 

nãm 2020 cña Thu tuOrng ChInh phü phê duyt Dê an Tuyên truyên ye an toàn giao 
thông trên các phuong tin thông tin dai  chüng và h thông thông tin CO So'. 

b. Tang cuong tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v tr.t tir an toàn giao thông 
theo cac ni dung duc d ra tai  k hoach nay. 

c. Chü trI, pMi hçp vOi CaC Co quan lien quan hoàn thin Va Ciii the hóa Cac tiCu 
chI, hành vi van hóa giao thông bang hInh ánh sinh dng và day rnanh ViC tuyCn 
truyn, pM bin CáC tiêu chI, hành vi van boa giao thOng. Tuyên truyn, pM bin cac 
tiêu ChI, hành vi van boa giao thông bng CaC hInh thirc van hóa truyn thông. 

7. Phông Tài chInh - Kê hoch. 
Tnên CO sO can dôi ngân sach dia phuong, tharn rnuu UBND thj xâ bô tn kinh 

phi thirc hin nhim v1i dam bâo an toàn giao thông theo dung phân cp, quán 1' ngãn 
sách Nhà nithc và các quy dnh hin hành 

8. Uy ban nhân dan các phu'ô'ng. 
a. Chü tjch UBND các phthng có tnách nhirn pMi hgp vOi các phông, ban 

ngành thj xä d thiic hin các nhim vi.i duçrc giao trong I( hoach. 
b. Du tu xây dirng h tMng giao thông tip cn cho ngui khuytt tt, nguô'i 

cao tui, các cong trInh báo darn an toan giao thông cho các dôi tu'ng tharn gia giao 
thông d bj tn thuong. 

c. Tniên khai vic 1p  1i trt tir hành lang an toàn dung b và chông tái Ian 

chim hánh lang ATGT trén dja ban các phuOng quãn l. 
d. Kien quyt thông báo, tuyén truyn dn các h dan Ioai bö xc co gió'i ht 

niên han  s1r diing, xe tr ch ba, Mn bánh không duc tharn gia giao thông; kip thOi 
pMi hcip xtr 1 nghiêm các tru'Ong h?p  có tInh vi pharn. 



e. Chü trI kim tra, thuc hiên các diu kiên darn báo an toàn cüa két câu h 
tng giao thông xung quanh khu vi1c trithng h9c trén các tuyên duôiig ti1 nhâ den 
truYng và ti1r trung v nhà cho h9c sinh. 

f. Theo trách nhiêrn quán 1 tai da phuong, phân cong trách nhim cho tiling 
bô phân, kip thai phi hçip vi các don vj chü'c näng thj xà t6 chüc thirc hin các ni 
dung trong cong tác bâo dam trt tlr an toàn giao thông trên dja bàn. 

VII. LO TRINH THIJ'C HIN (Co phit hjc clii tiêt kern theo) 
1. Trong qua trInh thrc hin các phông, ban, ngành don vj Co lien quan thuô'ng 

xuyên rà soát, cp nht các ni dung phát sinh d t chirc thrc hin có hiu qua kC 
hoch; kjp thai d xut süa di, b sung cho phü hçcp vói yêu dtu thirc tin. 

2. Yêu cu Thu trrning các phOng, ban, ngãnh, các to chüc cap thj có lien quan 
và chü tjch UBND các phung trin khai thçrc hin nghiêm tilc k hotch nay./ 

Nyi nhân: 
- UBND tinh (b/c); 
- Ban ATGT tinh (b/c); 
- Sâ GTVT Ngh An (b/c); 
- TT Thi U, HDND thj xã; 
- ChU tich, các PCT UBND thi xâ; 
- Dãng Uy, UBND các phtrng; 
- Các ca quan, ban ngành lien quan; 
- Các thành viên Bp-ATGT thi xä: 
- Luu: VT.-DT. 
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I The ch, chInh sách 

1 
Rà soát, sira di, b sung các quy djnh pháp lut d kjp thai irng diing và phát triên các thành tiru cia cuc Cách 
mng cong nghip lan thir tu vào linh vi'c bâo dam trt tir, an toàn giao thông dung b. 

,, Xây dung, hoàn thiên ca ch chInh sách phát trin các linh virc vn tài giàm mirc d phii thuc vào vn tài dumg b; 
khuyên khIch phát triên van tãi khách cong cong trén các hành lang vn tài chInh và trong các dO thj; 

3 
Xây dirngchInh sách khuyn khIch sir tham gia cüa khu virc tu' nhân vão lThh vuc an toàn giao thông; dc bit là cac 
cá nhân, to chirc khoa hoc cong nghê, các tru'O'ng di hoc dC nghiên ciru các giãi pháp, cOng ngh rnâi áp diing vào 
linh virc bão dam an toàn giao thông. 

Hoàn thiên mO hinh, chrc näng, nhim vii và nâng cao näng lrc cOa Ban An toàn giao thông thj xã, các Ca quan, dan 
v lien quan và UBND các phuO'ng cho phñ hçip vO'i tinh hInh mdi. 

Xây dirng, hoàn thin Ca sâ dO' 1iu v an toàn giao thông dng b, hin dai, dáp 1rng yêu cu quán 1 và thi hành 
pháp lut. 

II Kt cu ha tng vã t chfrc giao thông du*ng b 

Rà soál, diu chinh. h sung các tiêu chun, quy chun k thut v dung bô. cong trinh két câu h tang giao thông 
theo hu'ó'ng tiêp c.n, irng ding cong ngh hin di trong to chrc giao thông. 

2 
Ap dung h thông dánh giá, xp hang an toàn giao thông duO'ng b theo tiêu chuân ci,ia Chu'ang trInh dánh giá an 
toàn giao thông dung b toàn cãu tic hin dnh k' vic dánh giá. xêp hng an toàn giao thông h thông du'ng ni 
thi, du'ng phu'O'ng. 

NghiCn ciru. xem xét trin khai cp nht dr 1iu tai nn giao thông trén nên bn do s giao thông dé phic vi cOng tác 
quan 1, phát hin và xr 1 kip thi cdc diem den, dirn tiCm an tai nçin giao thông thrOng b. 

4 Thu'c hiên thm tra. thm dinh an bàn giao thông iheo quy djnh. 



Dau tu xay dung, nâng cap, cal tao he thông dirnng bô tren dia ban theo quy hoach dã duc phê duyêt bao dam dat 
dieu kien an toan cao cho tat ca cac dôi tl.rong tham gia giao thông, ixu tiên xãy dung cac tuyên lien kêt vung, tuyên 
tránh do thj, cac diem kêt nOi giao thông vn tài; day mtnh xay dirng các nñt giao khác rnüc và các nñt giao hInh 
xuyên. 

6 
Du tu xây dimg he thng giao thông tip cn cho ngui khuyt tat, ngui cao tui tai  các do thj, các cOng trinh bào 
dam an toàn giao thông cho các dôi tung tham gia giao thông d bj ton thuong. 

Trin khai nghien ciru, thit k lan dung dành riêng cho xe mô to, xe gn may, xe dip khi diu tu xây dii'ng mdi, 
nâng cap, cái tao  các tuyên dung bô; 

8 Lp lai  trt tr hành lang an toàn du'ing b và chng tái ln chim via he hành lang ATGT; 

Ap dung dng b h thng quán 1, diu hành giao thông thông minh d báo dam vic vn hãnh, khai thác an toàn 
mang ludi giao thông lien viing. 

10 
U'ng diing trI tu nhân tao, dü lieu ion khi du tu', xây dirng các hang rniic cOng trInh giao thông d t ch'irc giao thông 
thông rninh, nhäm giãm ün tàc và bão dam trât tr, an toàn giao thông. 

Nang cao diu kin an toàn cda kt cu ha tAng giao thông xung quanh khu vrc truOng hoc, trên các tuyn thrdng tü 
nhà den tru'O'ngvà tii' truOng ye nhà cho h9c sinh. 

12 
Huy dng ngun li'c dAu tu, xây drng các Tram  drng nghi d phiic v nhu cAu thit yu cda lái Xe, hanh khách, 
phuong tin d9c các tuyên thrdng quôc l và tinh l, dam báo ngu'i lái xe lien tiic không qua 4 gid là duçc dirng, 
nghi theo quy djnh. 

III Phiro'ng tin và vn tãi 

1 
Xày dimg và thirc hin 1 trInh dn nãm 2030 tharn gia các quy dinh v an toàn phuong tiên, trong do có các quy dnh 
ye an toân chu dng, an toàn bj dng. 

2 
Yêu cAu, khuyn cáo các t chic va cd nhân sO' dung ph'Lro'ng tiên ô to co trang hi các h thng cam bin, cánh báo va 
cham vol nguo'i di h vii các phuong tin tham gia giao thông khác, he thông tiêp nhân thông tin ye tuyên du'Ong vii 
ciic h thông, thiêt b an bin hin dai  khdc. 

' 
Loai bO xe co gidi ht niCn han  sd dung, xetr ch ba, bn bánh thuc din không duc tharn gia giao thông; gãn 
trách nhiêm cOa ngu'di ddng diiu chInh quyCn da phuo'ng trong vic thrc hin. 

4 
DAy nhanh phil tiin h ihAng vn tái hành khách cOng cong, u'u tiCn dAu tu' phdl trin 'n tái hành khich cOng cong 
khôi luong ion lung buoc han che su dung phuong lien co gioi ca nhan lang cuong kiem ha phuong lien giao thong 
cOng cong dip ii'ng nhu ciiu tiCp cn giao thông cho ngu'O'i khuyCt ht. ngu'O'i cao luOi 



Trin khai rng ding toàn din các h thng giám sat hãnh trInh phu'Gng tin; h thng cánh báo lái xe bun ngñ; h 
thông camera giám sat hInh ânh trên phuang tin kinh doanh vn tãi bang xe ô to; h thông quán 1 an toàn, diêu 
hãnh cüa ben xe, diêu hành xe cüa các doanh nghip vn tái bang xe 0 tO; sir diing tài khoán thu phi din tü dê thanh 
toán da miic dIch cho các djch vii giao thông dithng b và np phat vi pham. 

6 Tang cung quán 1 hot dng dua don h9c sinh, cong nhân bang xe but, xe hp dOng. 

Co quy dnh chat chë v djch vii, phucing tin vn tâi dua dOn cong nhân va h9c sinh; quy djnh sr ding gh ngi cho 
trê em trong xe 0 tO theo chiêu cao và d tuôi. 

IV Tuyên truyn, giáo dic v an toàn giao thông du'b'ng bi 

1 
Tuyên truyn, ph bin vã giáo diic an toàn giao thông qua các nn tang cOng ngh thông tin internet, các mng xã 
hi, din thoti thông minh, phát thanh, truyên hInh, báo din tir... 

2 
Tip mc thic hiên hin "Narn an toàn giao thông", "Tháng cao diem an toãn giao thông" vâ tuyên truyn vào dip Tt, 
lê hôi theo chuyên dê cii the ti dja phucing. 

Hoàn thiên và cu th hóa cãc tiêu chi, hành vi van hóa giao thông bng hInh ánh sinh dng vâ dy rnnh vic tuyCri 
truyên, ph biên các tiêu chi, hành vi van boa giao thông. 

Xây drng và hoãn thin các cm nang, s tay an toàn giao thông trên du'O'ng b cao tc, dung giao thông nông thôn 
v.v. dudi dng các rng dirmg trên nên tang di dng thông minh. 

5 Tuyên truyn, tp hun lái xe trong các dcin vj kinh doanh vn tâi bang xe ô tO. 

6 
Hoàn thiên chucing trInh, tài lieu giáng day, tang tho 1ung giáng dy an toàn giao thông cho tt cd các bc h9c (bao 
gOm cá tru'ng nghê). 

7 Tuyn truyn, giáo diic nâng cao ' thrc, phm chi. cüa luc luçmg lhuc thi pháp 1ut v trt tr. an toãn giao thông. 

V Tun tra, kiêm soãt và xii 1 vi phm 

I 
lJng dung cOng nghC hiên dai trong cOng tác thanh tra, kim tra, tun tra, kiêm soãt vâ xr l vi pham; trong do, tap 
tiung dau tu xây dung he thông carneia ung dung cong nghe tu dông dê nhan dien phat hien 1i vi pham tien h 
thông dudng b ti khu vtrc  dO th. 

, Tang cua'ng trin khai các giOi pháp cOng ngh d giOm sat hiu quO vic thrc hin nhim vii cüa cOc 1çrc 1ung chirc 
nãng khi tuOn tra, thanh tra xir 1 vi phm ye trt tr. an toàn giao thông. 

3 
Thuong xuyen lien tue thuc hien chiên dich tuan tia kiCm soal xu ly vi pham nong do con su dung ma tuy dãc biet 
tap trung vOo dOi tuong l lOi xc chuyên nghip nhu: lOi xc tOi, xc container, xc khOch tuyCn cO dnh lien tinh; các 
hOnh vito chüc dua xe mO tO, 6 tO trái phép. 



U'ng dung cong nghê d giárn sat, xtr 1 tinh trng sir diving trái phép lOng, 1 diing d kinh doanh, buôn ban, trông 
gi phuung tin lam ânh hithng den trot tr, an toàn giao thông ththng b. 

Tip tiic hin di hóa phu'cmg tiên, trang thit b phic vçi cOng tác thanh tra, tun tra, kim soát, xir 1 vi phm ciia các 
luc lung thrc thi pháp lut trong linh virc báo dam trt tr, an toàn giao thông du'ng b. 

6 Tang cu'ng kim tra, xr l vi pham quy djnh v quy hoach  và xây drng trên hãnh lang an toàn giao thông thrOng b. 

VII Cuu h, thu nn vã cp thu y t tai nn giao thông du'ông b 

Nghiên ciru thành 1p moi các trtm cp thu y  t hoc nâng cao näng 1irc các ccr sO y t hin có, dam báo kha nang 
cap ciru tai nin giao thông theo quy djnh, mg triic 24/24h tai cac bnh viên da khoa cap th, dông thOi xây dirng 
mtng luOi thông tin hin dai, dam báo kha nãng tiêp cn nn nhân trong thOi gian không qua 30 phüt ké tr khi nhn 
thông tin yêu câu cap cüu. 

2 
Day manh viec ung dung khoa hoc cong nghê trong viêc xây dung he thông cap cu'u y tê trên dia ban thi xã, dông 
thOi phát triên mô hInh dôi, nhóm so ciru tai nn giao thông bang rnô to, xe gan may. 

Tang cuOng tap hun kin thic, k nang su cp ciru ban du cho hrc lu'ng Canh sat giao thông, Thanh tra giao 
thông, lái Xe, nhân viCn Hi ChU thp dO, các tinh nguyen viên và nguOi dan song dpc các tuyên du'Ong. 

VIII Ngun nhân hic 

I 
Nghiên ciru xây dmg các co ch& chInh sách nhm tang cuOng dào tao ngun nhân l?c  cht 1ung cao cho cong tác 
bão dam trât tu, an toàn giao thông thrOng b; chii trQng dâo to O bâc di h9c và sau di hçc, bao gOm câ dão to O 
rnxOc ngoài. 

2 
Tang cu'Ong cong tác dâo to li, bi du'O'ng. tp hun nâng cao kin thirc, k nãng, trInh d cho nhân Iirc tü cp th 
den cap phuOng; báo dam kha nãng tiCp cn, iirng ding thành cOng các thành tiru cña cuc Cách mng cong nghip 
lan th tu' vào linh vtrc  an toàn giao thông 

IX NguOn kinh phi 

I 
Ap dung quy dinh nhrn tao diu kiên thuân li dê thu ht vn dâu tr tr mi thânh phân kinh té du(i nhiCu hInh thô'c 
dâu tu trong vã ngoâi nuO'c. báo dam d nguOn kinh phi cho cOng tác bao dam trt tr. an toàn giao thông dê thrc hin 
cac muc tiêu cüa Chiên luoc nay. 

- 
Râ soát, nghiCn cru di'u chinh phãn ho sr diing kinh phi xr phit vi phm hãnh chinh trong liiTh virc giao thông 
dirOng b tiir cOp Ih den cOp phuO'ng cho phü hçp vOi tInh hinh ihirc lin. 
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