ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------------------Số:561 /UBND-QLĐT
V/v bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông sau dịp nghỉ Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành: Công an tỉnh, Giao thông vận
tải - Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Ban An toàn
giao thông tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 07 nghỉ Tết Nguyên
đán Tân Sửu 2021 (10/2-16/2/2021) trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra 02 vụ tai
nạn giao thông làm 03 người bị thương (giảm 01 vụ, giảm 02 người chết, tăng
01 người bị thương so với Tết Nguyên đán Canh Tý 2020). Xử lý 33 trường hợp
vi phạm trong đó có 02 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Dự báo sau kì nghỉ Tết
kết thúc, người dân trở lại lao động, học tập bình thường lưu lượng người và
phương tiện tăng cao dễ gây mất trật tự an toàn giao thông, phát sinh các hành vi
vi phạm như đậu đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người
quy định, tăng giá vé, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia...
Thực hiện Công điện số 45/CĐ-UBATGTQG ngày 15/2/2021 của Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia; để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn
giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban ATGT tỉnh yêu cầu các đơn
vị thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân tự giác chấp hành quy
định pháp luật khi tham gia giao thông, thực hiện nghiêm “Đã uống rượu, bia không lái xe”, gắn tuyên truyền ATGT với phòng tránh dịch Covid-19 cho
người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông đặc biệt là trong hoạt
động vận tải khách công cộng.
2. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải,
nhà ga, bến xe tuân thủ nghiêm các các chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch
bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch các cấp về việc tăng cường kiểm soát thông tin hành khách tham gia giao
thông, triệt để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng từ hoạt động
vận tải hành khách, hàng hóa. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng
cường kiểm tra điều kiện kinh doanh của các phương tiện trước khi xuất bến,
không để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách, chở quá số người quy định, tăng giá
vé trái quy định, thông báo đường dây nóng tiếp nhận và giải quyết các phản ánh
của người dân về hoạt động vận tải.
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3. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng (Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật
tự, Cảnh sát cơ động...) theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức ra quân ngay từ đầu
năm, tập trung xử lý theo chuyên đề về các hành vi vi phạm nồng độ cồn, hoạt
động vận tải hành khách, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng
xe mô tô, xe gắn máy; chở quá số người quy định; phóng nhanh, vượt ẩu; lạnh
lách, đánh võng; người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông
không chấp hành quy định về phòng tránh dịch Covid-19... bố trí lực lượng
hướng dẫn giao thông để không xảy ra ùn tắc giao thông.
4. Ban ATGT tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông,
các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, hướng
dẫn, khuyến cáo người dân về công tác phòng tránh dịch bệnh Covid-19 trong
hoạt động giao thông vận tải nói riêng và trong đời sống nói chung.
5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19
sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Căn cứ nội dung trên, các cơ quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

-

Như trên;
Ủy ban ATGT quốc gia (b/c);
TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai;
Lãnh đạo Văn phòng;
Cổng TTĐT tỉnh;
Lưu: VT, VX2, QLĐT4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hài
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