ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
------------------Số:3896 /UBND-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường các biện pháp
đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ
Lễ Quốc khánh 02/9 và Khai
giảng năm học mới 2022-2023.

------------------------------------------------------Lào Cai, ngày 22 tháng 8 năm 2022

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Công an tỉnh; Giao thông vận tải Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và
Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
Báo Lào Cai, Ban An toàn giao thông tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh.
Thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính
phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp đảm bảo
trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và Khai giảng năm học mới 20222023 như sau:
1. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
- Tăng cường công tác quản lý vận tải, chỉ đạo các đơn vị vận tải nâng cao
năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, chủ động lên phương án tăng cường
phương tiện khi lượng hành khách tăng cao, đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải đảm bảo
cho người dân đi lại an toàn thuận tiện. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến
xe thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, không cho phép xuất
bến đối với những phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy
định. Đổi mới phương thức bán vé chủ động, thuận tiện, niêm yết công khai giá vé,
thời gian, loại hình dịch vụ.
- Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng có liên
quan tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải khách, xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm: Chở quá số người quy định, tự ý tăng giá vé, sang nhượng hành khách,
đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm tốc độ… Đẩy mạnh kiểm tra điều
kiện vận tải trước khi xuất bến.
- Chỉ đạo các đơn vị bảo trì đường bộ, các đơn vị thi công thực hiện tốt công
tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trả lại mặt đường êm thuận trước dịp nghỉ Lễ.
Bố trí lực lượng, trang thiết bị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện
việc giải tỏa ách tắc, ùn tắc giao thông khi xảy ra sự cố, đặc biệt là các tuyến đường
lưu lượng phương tiện lớn, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất do mưa lũ.
- Tổ chức giao thông trên Quốc lộ 4D đoạn đèo Trạm Tôn - thành phố Lào
Cai như sau: Cấm xe tải 04 trục trở lên (trừ xe chở xăng dầu, xe chở hàng hóa cứu
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trợ, xe bưu chính, xe ưu tiên theo quy định) lưu thông trên tuyến quốc lộ 4D (đoạn
Lào Cai - Sa Pa) như sau:
Ngày

Hướng Lào Cai - Sa Pa Hướng Sa Pa - Lào Cai

31/8/2022 (Thứ 4)

Từ 13h00’ đến 21h00’

Từ 13h00’ đến 21h00’

Từ ngày 01/903/9/2022 (Thứ 5, 6, 7)

Từ 8h00’ đến 21h00’

Từ 8h00’ đến 21h00’

04/9/2022 (Chủ nhật)

Từ 8h00’ đến 18h00’

Từ 8h00’ đến 18h00’

- Công bố đường dây nóng về vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông trên các
phương tiện thông tin đại chúng nhằm kịp thời giải quyết, xử lý các tình huống
phát sinh trong công tác bảo đảm ATGT.
2. Công an tỉnh
- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra lưu động trên
các tuyến đường giao thông, trọng tâm là Quốc lộ 4D (đoạn thành phố Lào Cai thị xã Sa Pa), Quốc lộ 70 (thành phố Lào Cai - Bắc Hà), Quốc lộ 279 (khu vực
đền Bảo Hà), khu vực trung tâm thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai… phối hợp với
lực lượng Thanh tra giao thông, Công an địa phương tổ chức hướng dẫn phân
luồng giao thông hợp lý đảm bảo an toàn, thông suốt trên các tuyến giao thông
trọng điểm, các địa điểm du lịch, bến xe, nhà ga. Có phương án bố trí lực lượng,
phương tiện khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, ùn tắc giao thông.
- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, Công an các xã, phường, thị
trấn tăng cường hướng dẫn, phân luồng, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông tại
khu vực trường học, các tuyến đường nội thị vào dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và
ngày khai giảng năm học mới 2022-2023.
- Chỉ đạo Công an các cấp tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an
toàn giao thông tại các bến đò ngang; thuyền, bè hoạt động trên sông Hồng, sông
Chảy, sông Nậm Thi, hồ thủy điện Cốc Ly…
- Phòng chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và chống người thi
hành công vụ.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
- tháng 9”, chỉ đạo các trường học đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về
trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho
học sinh ngay từ đầu năm học. Phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền
địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cổng trường học.
- Thực hiện ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông giữa học sinh, phụ
huynh và nhà trường ngày từ đầu năm học. Xử lý nghiêm học sinh, sinh viên, giáo

3
viên nhà trường vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
Báo Lào Cai
- Thông tin kịp thời việc tổ chức giao thông và công tác bảo đảm trật tự an
toàn giao thông của tỉnh để người dân biết, thực hiện.
- Tăng cường thời lượng tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, vận động
cán bộ, công nhân viên, nhân dân, du khách chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao
thông. Nội dung tập trung tuyên truyền về kỹ năng lái xe trên đường đèo dốc, mặt
đường hẹp, trơn trượt sương mù; không vi phạm tốc độ quy định, đã uống rượu,
bia - không lái xe, không lái xe khi không bảo đảm sức khỏe… dừng xe quan sát
an toàn khi qua đường ngang giao với đường sắt, đi từ đường phụ ra đường chính;
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe đạp điện; mặc áo phao đúng quy định
khi đi đò; các biện pháp hạn chế tại nạn xe mô tô xe gắn máy, tai nạn đắm đò, tai
nạn đường ngang đường sắt...
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao
thông nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của người dân đối với các quy
định bảo đảm trật tự an toàn giao thông: đã uống rượu, bia - không lái xe, không
phóng nhanh vượt ẩu, không vi phạm tốc độ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham
gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn máy, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô,…;
tăng cường vận động người dân tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn khi đi đò
ngang, thuyền, bè trên sông, hồ; cảnh báo người dân chỉ sử dụng các phương tiện
thô sơ hoạt động trên các sông, hồ có mật độ giao thông thấp, lưu lượng dòng
chảy nhỏ, điều kiện thời tiết bình thường; người dân cần tránh tâm lý chủ quan,
không cố tình vượt sông, suối, ngầm tràn khi mực nước dâng cao hoặc có sự cảnh
báo nguy hiểm từ các cơ quan chức năng.
- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn quán
triệt đến toàn thể giáo viên và học sinh tuân thủ quy định của pháp luật về bảo
đảm trật tự giao thông ngày từ đầu năm học.
- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và các cơ
quan chức năng khác thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là công tác phòng tránh tai nạn giao thông và cứu nạn, cứu hộ, xử lý ùn
tắc cục bộ do mưa lũ, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn.
- Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an xã, phường,
thị trấn tăng cường tuần tra hướng dẫn, điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao
thông khi lượng người và phương tiện tăng cao trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh
02/9 và khai giảng năm học mới tại địa phương.
- Tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra các ngầm tràn để kịp thời phát
hiện các hư hỏng, sự cố công trình ở vùng thường xuyên bị ngập lụt. Kiểm tra,
sửa chữa, bổ sung các biển cảnh báo nguy hiểm... tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ
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mất an toàn giao thông khi xảy ra thiên tai, mưa lũ. Bố trí người trực, theo dõi cập
nhập thông tin về tình hình mưa bão, hướng dẫn nhân dân qua lại tại những vị trí
giao thông xung yếu, nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
6. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật giao thông, hướng dẫn tham gia giao thông an toàn (Duy trì phát thanh
bằng hệ thống loa thông minh, cảnh báo nguy hiểm cho lái xe và người tham gia
giao thông trên các tuyến đường đèo dốc đặc biệt tuyến quốc lộ 4D, “Đã uống
rượu , bia - không lái xe”; an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường;
phương án phân luồng tổ chức giao thông...); triển khai các hoạt động tuyên
truyền hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9” năm 2022.
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình trật
tự an toàn giao thông trong tỉnh báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh theo
quy định.
7. Tổ chức trực và báo cáo
- Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Công an các huyện, thị
xã, thành phố công bố số điện thoại đường dây nóng và bố trí lực lượng ứng trực
bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới.
- Các đơn vị báo cáo tình hình trật tự ATGT 04 ngày dịp nghỉ Lễ Quốc
khánh 02/9 (từ ngày 01/9 đến hết ngày 04/9/2022) gửi trước 12h00 ngày
04/9/2022 thông qua Ban ATGT tỉnh. Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp báo
cáo Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh trước 14h00 ngày 04/9/2022.
Trong trường hợp đột xuất có sự cố về trật tự an toàn giao thông cần báo
cáo ngay bằng điện thoại theo đường dây nóng của Ban ATGT tỉnh 02143821071
và văn bản để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.
Căn cứ văn bản này, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

-

Như trên;
Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c);
TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
Lãnh đạo Văn phòng;
Cổng TTĐT tỉnh;
Lưu: VT, TH1, VX1, BBT, QLĐT3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hài

