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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày  29  tháng 01 năm 2019 

V/v thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng thường trực Trương Hòa Bình 

về triển khai giải pháp cấp bách bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 25/TB-VPCP ngày 19/01/2019 thông 

báo Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban 

An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới (sao gửi kèm theo). Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau: 

1. Sở Giao thông vận tải (cơ quan thường trực Ban ATGT tỉnh) xây dựng Kế 

hoạch về công tác đảm bảo TTATGT năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt làm 

căn cứ triển khai thực hiện.  

2. Ban ATGT tỉnh:  

- Trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND 

tỉnh và gửi Ủy ban ATGT Quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

- Tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy 

định pháp luật về TTATGT trong kinh doanh vận tải đối với toàn bộ các đơn vị 

kinh doanh vận tải, trong đó trong quý I năm 2019 hoàn thành kiểm tra các đơn vị 

có phương tiện gây tai nạn giao thông trong năm 2018. Lập kế hoạch khám sức 

khỏe toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải thuộc các đơn vị do Sở Giao thông vận tải 

cấp giấy đăng ký kinh doanh theo quy định và hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ 

ngành Trung ương, hoàn thành trong quý II năm 2019.  

3. Thanh tra tỉnh, thanh tra cấp huyện tổ chức thanh kiểm tra và xử lý vi 

phạm trong việc thực thi nhiệm vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng 

tuần tra kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch tổng 

thể; chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra cấp huyện xây dựng kế hoạch của địa phương để 

thống nhất thực hiện, tăng cường công tác giám sát và thực thi nhiệm vụ của các cơ 

quan chức năng.  

4. UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT năm 2019 
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trên địa bàn, tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp để giảm tai nạn giao thông; 

định kỳ hàng tháng gửi kết quả thực hiện kế hoạch đến Ban ATGT tỉnh để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh.  

5. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm 

soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh đến hết 10/02/2019 (dịp Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội xuân 2019). Kết thúc đợt cao điểm, Sở Giao 

thông vận tải xây dựng báo cáo của Ban ATGT tỉnh để gửi Ủy ban ATGT Quốc gia 

tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/02/2019./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Sở: Y tế, VH-TT&DL, TT&TT; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo VP; 

- Cổng TT-GTĐT tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

(Đã ký) 
 

 

Lê Văn Thanh 
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