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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số: 775 /UBND-KTN                    An Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2020  

V/v tăng cường công tác bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông các tháng cuối 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

 

    

 Kính gửi:  

  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;   

  - Ban An toàn giao thông tỉnh; 

  - Công an tỉnh; 

  - Sở Giao thông vận tải; 

  - Sở Thông tin và Truyền thông; 

                                         - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

  - Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh. 

  
 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 227/TB-VPCP ngày 08/7/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình 

tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng 

tâm Quý III và 6 tháng cuối năm 2020 và Công điện số 949/CĐ-TTg ngày 

21/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả không để xảy ra TNGT 

đường bộ. 

Theo số liệu báo cáo thống kê của Ban ATGT tỉnh, 7 tháng đầu năm 2020 

tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) diễn biến hết sức phức tạp, số 

người chết do tai nạn giao thông (TNGT) tăng 30 người chết (tăng 93,8%) so với 

cùng kỳ năm 2019; trong đó, có 01 vụ tai nạn giao thông đường thuỷ đặc biệt 

nghiêm trọng (thiệt hại trên 4,6 tỷ đồng). Tính riêng trong tháng 7/2020, TNGT đã 

xảy ra 15 vụ, làm chết 14 người, bị thương 04 người. 

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các địa phương, đơn 

vị: Tri Tôn, Tịnh Biên, Phú Tân, An Phú, Long Xuyên, Châu Thành, Châu Phú và 

Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải do để xảy ra TNGT tăng cao trong những 

tháng đầu năm 2020. Đồng thời, biểu dương các địa phương: Thoại Sơn, Châu 

Đốc đã kiềm chế có hiệu quả TNGT. 

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác bảo đảm TTATGT 

trong thời gian qua, quyết tâm kiềm chế, giảm thiểu tối đa các vụ TNGT trên địa 

bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện một số biện pháp 

cấp bách sau đây: 

1. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành 

1.1. Tập trung lực lượng, phương tiện, kinh phí, biện pháp nghiệp vụ vào 

công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2020 

nhằm kiềm chế có hiệu quả tai nạn giao thông xảy ra. 
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1.2. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp có hiệu quả để kéo giảm TNGT ở 

địa phương; UBND tỉnh không xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với các địa 

phương và người đứng đầu địa phương có tai nạn giao thông tăng. 

1.3. Ban ATGT tỉnh tổ chức ngay các Đoàn công tác đến làm việc với các 

đơn vị, địa phương có tình hình TTATGT phức tạp và có số người chết do TNGT 

tăng cao trong các tháng đầu năm 2020 để tìm ra các nguyên nhân và đề ra các 

giải pháp kiềm chế, kéo giảm. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT 

2.1. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan báo chí 

Trung ương và địa phương, chú trọng hệ thống truyền thanh xã, phường tăng 

cường thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, 

nhất là Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 của Chính phủ 

để Nhân dân hiểu và chấp hành. 

2.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan thành 

viên Ban ATGT tỉnh đã ký Kế hoạch phối hợp với Ban ATGT tỉnh đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp 

để vận động Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT với 

những nội dung chính như: không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau 

khi đã sử dụng rượu bia; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe 

gắn máy; cảnh báo các nguy cơ và các hành vi vi phạm thường xảy ra TNGT... 

nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT. 

2.3. Giao Ban ATGT tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật về Luật Phòng, 

chống tác hại rượu, bia; Nghị định 100 của Chính phủ và các văn bản mới của 

Chính phủ và Bộ, ngành có liên quan cho lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh 

sát giao thông và các lực lượng khác có liên trên địa bàn tỉnh. 

3. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT 

3.1. Công an tỉnh chỉ đạo: 

- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường tổ chức kiểm tra, xử 

lý các vi phạm theo chuyên đề để tăng tính răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm về 

tốc độ; về nồng độ cồn; về quá tải trọng; mũ bảo hiểm; dừng đỗ xe; vi phạm phần 

đường, làn đường; lái xe không có giấy phép lái xe theo quy định... Đồng thời, quy 

trách nhiệm và không xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với các đơn vị, địa 

phương không triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa để TNGT tăng. Tăng 

cường xử lý vi phạm qua hình ảnh theo các quy định mới nhất tại Thông tư số 

65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an. 

- Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp với lực lượng Thanh 

tra giao thông và lực lượng Cảnh sát khác ứng trực trên các tuyến giao thông trọng 

điểm, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường sông, tuyến giao thông 
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nông thôn, các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông; có phương án tổ chức điều 

tiết giao thông, bố trí lực lượng, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. 

- Các lực lượng chức năng có liên quan nhanh chóng điều tra, xác minh các 

vụ tai nạn giao thông và sớm có kết luận chính thức về nguyên nhân xảy ra TNGT 

nhằm xác định và quy trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, địa phương. 

3.2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo: 

- Thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành các quy định về kết cấu hạ tầng giao thông. Phối hợp cơ quan chức năng rà 

soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn và kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng, xuống 

cấp có nguy cơ xảy ra TNGT trên các tuyến giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý 

và khắc phục ngay. 

- Thanh tra giao thông phối kết hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, 

Cảnh sát Quản lý hành chánh về trật tự xã hội siết chặt và tăng cường kiểm tra 

hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô (đặt biệt là loại xe 16 chổ 

ngồi), nhất là về điều kiện kinh doanh vận tải và việc chấp hành các quy định về 

ATGT khi vận chuyển hành khách. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật đối với các vi phạm, cần thiết đình chỉ ngay hoạt động và thu hồi giấy 

phép kinh doanh của Doanh nghiệp theo quy định. Đồng thời, kiên quyết xử lý và 

áp dụng hình thức xử phạt cao nhất theo quy định đối với các trường hợp phương 

tiện vận tải chở quá tải trọng cho phép. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động chở 

khách ở các bến xe, bến đò ngang, các bến thủy nội địa chở khách du lịch. 

- Kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; kiểm định an toàn 

kỹ thuật xe. 

- Quy trách nhiệm đối với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực 

thuộc nếu để xảy ra tai nạn giao thông có liên quan đến lĩnh vực quản lý, điều 

hành của đơn vị mình. 

3.3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo: 

- Các lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương (xã, phường, 

thị trấn) tập trung giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi 

mua bán, xử lý cương quyết và triệt để thực hiện nghiêm các quy định về hành 

lang ATGT đường bộ. 

- Thường trực Ban ATGT huyện, thị xã, thành phố (Công an) hỗ trợ, hướng 

dẫn cho công an xã trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý mô tô, xe gắn máy vi 

phạm quy định về nồng độ cồn tại các tuyến đường giao thông nông thôn. Đồng 

thời, rà soát và nắm những đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên lái xe khi đã 

sử dụng rượu, bia để tuyên truyền, giáo dục. 

4. Công tác phối hợp điều tra nạn nhân liên quan đến TNGT 

Giao Công an tỉnh và Sở Y tế chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh toàn tỉnh: 
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4.1. Triển khai nghiêm và thực hiện hiệu quả Thông tư Liên tịch số 

26/2014/TTLT/BYT-BCA ngày 23/7/2014 của Bộ Y tế - Bộ Công an về xét 

nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện cơ giới đường 

bộ. Trong đó, phải phối hợp hiệu quả các trường hợp nạn nhân liên quan đến 

TNGT tự đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; sau khi tiếp nhận nạn nhân, các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh phải thông báo đến cơ quan chức năng đến điều tra nhằm 

tránh bỏ sót các trường hợp vi phạm nồng độ cồn gây TNGT để xác định, phân 

tích nguyên nhân tai nạn, làm cơ sở để xử lý và để làm căn cứ điều trị. 

4.2. Thống kê đầy đủ các trường hợp người điều khiển phương tiện cơ giới 

đường bộ vi phạm nồng độ cồn và các trường hợp nạn nhân do TNGT có liên quan 

đến sử dụng rượu, bia vào cấp cứu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hàng 

tháng gửi báo cáo về Ban ATGT tỉnh (theo biểu mẫu hiện đang áp dụng) để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh. 

5. Giao Ban ATGT tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm 

vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của 

từng ngành, từng địa phương và các vấn đề phát sinh trong công tác bảo đảm 

TTATGT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP, UBATGTQG (b/c); 

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- TT. UBND tỉnh; 

- VP. UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, 

  NC, TTCB; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN.                                                                                 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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