
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

 
Số:           /UBND-CN1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 4 năm 2020 

V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân 

dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, 

Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và 

Du lịch, Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, 

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh. 

 

Thực hiện Công điện số 480/CĐ-TTg ngày 23/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020, trong thời điểm cả nước tiếp 

tục công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với những kết quả tích cực của 

công tác phòng chống dịch bệnh, các biện pháp cách ly từng bước được Chính phủ 

và tỉnh điều chỉnh phù hợp để dần đưa các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội trở lại 

trạng thái bình thường, tâm lý người dân ngày càng vui mừng, phấn khởi. Vì vậy, 

nhu cầu giao thông trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 sẽ 

tăng cao hơn nhiều so với thời gian cách ly xã hội, mật độ phương tiện giao thông, 

tần suất của hoạt động vận tải cũng sẽ tăng dần lên. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại 

của nhân dân và bảo đảm trật tự ATGT đợt nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 (từ 30/4 đến hết 

ngày 03/5/2020), đặc biệt là tại các khu du lịch, khu danh thắng của tỉnh, trong điều 

kiện tiếp tục bảo đảm thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: 

Yêu cầu các Sở ngành: Công an tỉnh, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào 

tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Ban An toàn 

giao thông tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của minh tăng cường thực hiện công 

tác bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020 theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế 

hoạch bảo đảm trật tự ATGT năm 2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn và chất lượng dịch 

vụ vận tải hành khách, có phương án vận tải phù hợp, tuân thủ quy định phòng chống 
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dịch, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân 

dân trong dịp nghỉ Lễ; Yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông và các 

biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đặc biệt là cần thường xuyên kiểm tra, 

ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, chở quá số người, tăng giá vé 

trái quy định; Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các đầu mối giao thông trọng 

điểm. Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý tránh ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại 

các khu danh thắng, khu du lịch (như Khu du lịch Tam Đảo, Đại Lải…) do sau một 

thời gian cách ly, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, dự đoán lượng 

du khách đến các khu du lịch của tỉnh sẽ lớn.  

2. Công an tỉnh tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ 

Lễ 30/4 và 01/5/2020. Tiếp tục duy trì nghiêm, hiệu quả việc kết hợp phòng chống 

dịch bệnh gắn với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, tập trung kiểm 

tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao 

thông, ùn tắc giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; chạy quá tốc độ quy 

định, vi phạm tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường; sử dụng 

điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới; chở quá số người quy định; dừng, đỗ 

không đúng nơi quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Có 

phương án ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép, nhất là 

tại các đô thị; đẩy mạnh kiểm tra ATGT tại bến khách ngang sông, bến tàu chở 

khách du lịch và sử dụng phương tiện nhỏ, thô sơ chở người hoạt động trên đường 

thuỷ. Thực hiện điều tiết giao thông, phân luồng giao thông tránh ùn tắc giao thông; 

bố trí lực lượng để sẵn sàng giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, nhất là tại 

các khu danh thắng, khu du lịch.  

3. Ban An toàn giao thông tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin – GTĐT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để nâng 

cao ý thức của người dân, không lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy ; 

không lái xe vượt quá tốc độ; không sử duṇg điêṇ thoaị khi lái xe; đội mũ bảo hiểm 

đạt chuẩn khi đi mô tô , xe máy, xe đạp điện; các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô 

tô, xe gắn máy, tai nạn đắm đò, tai nạn đường ngang đường sắt. 

4. Sở Y tế phối hợp với các Sở ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục hướng 

dẫn, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói chung và trong lĩnh 

vực vận tải nói riêng. 

5. UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT 

trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020 trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Sở Giao 

thông vận tải, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện.  

6. Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh thông báo số điện 

thoại đường dây nóng về vận tải và bảo đảm trật tự ATGT trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân và nhân 

dân về ATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020.  
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7. Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo tình hình trật tự ATGT trong 04 ngày 

nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trước 15h ngày 

03/5/2020 và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (B/c); 

- Ủy ban ATGT Quốc gia (B/c); 

- Bộ Giao thông vận tải (B/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- CV: CN1, NC1, VX1, TH1; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước 
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