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Vĩnh Phúc, ngày         tháng  7  năm 2020 

V/v thực hiện kết luận chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng thường trực Chính 

phủ 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 

 

   

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ 

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 (thông báo của Văn phòng 

Chính phủ số 227/TB-VPCP ngày 08/7/2020), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Văn Khước yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện nghiêm các nội 

dung sau: 

1. Các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vai trò, 

trách nhiệm thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực 

Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo nêu trên và các chỉ đạo của tỉnh trong 

công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

2. Các nhiệm vụ các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện: 

Về kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 

2020 của tỉnh, UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được, mặc dù chưa đạt mục 

tiêu 3 giảm, nhưng so với năm 2019 số vụ TNGT xảy ra không tăng, giảm 07 

người tử vong. Với quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu 3 giảm (số vụ tai nạn, 

số người chết, số người bị thương) năm 2020, yêu cầu Thường trực Ban ATGT 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, tổng hợp, phân tích, đánh giá 

hiệu quả các giải pháp, kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông 6 tháng đầu năm để từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2020, xây dựng các Kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông (tuyên truyền, kiểm tra, tuần tra, giám sát,…) với các giải pháp có tính hiệu 

quả cao. 

Thủ trưởng các ngành, đơn vị, địa phương phát huy cao độ vai trò, trách 

nhiệm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc quyền quản lý để thực hiện hoàn 

thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, góp phần trong thành công chung của Đại hội 

đảng cơ sở và Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Các nhiệm vụ cụ thể: 

2.1. Thường trực Ban ATGT tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa 

phương thực hiện tốt Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 của tỉnh, đặc biệt là 
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lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tiếp tục tăng cường công tác 

tuần tra, thanh tra xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, xe cơi nới thành 

thùng chở quá tải, quá khổ; chuẩn bị xây dựng các Kế hoạch bảo đảm an toàn giao 

thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới, tháng ATGT cho 

học sinh đến trường (tháng 9/2020). 

2.2. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác 

tuần tra xử lý các vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý vi 

phạm của các xe vận tải hành khách liên tỉnh qua địa bàn tỉnh (còn tình trạng 

phóng nhanh, vượt ẩu tranh dành đón khách gây nguy hiểm cho người tham gia 

giao thông). 

2.3. Sở Giao thông vận tải: 

- Rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các 

nút giao thông để có giải pháp khắc phục, tổ chức lại giao thông, lắp đèn tín hiệu. 

Sở Giao thông vận tải tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo 

khắc phục ngay cũng như đầu tư theo lộ trình phù hợp. 

- Tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp GPLX nhằm đảm bảo 

chất lượng đào tạo, lái xe khi tốt nghiệm được cấp bằng đúng năng lực. 

- Tăng cường đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kế hoạch giải tỏa vi phạm 

hành lang an toàn giao thông đường bộ của tỉnh. Sở Giao thông vận tải tiến hành sơ 

kết việc triển khai thực hiện, báo cáo Trưởng ban ATGT tỉnh chỉ đạo. 

2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc chấp hành đội mũ bảo hiểm khi 

tham gia giao thông của học sinh trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

văn bản số 4809/UBND-CN1 ngày 26/6/2020. Phối hợp với cơ quan thường trực 

Ban ATGT tỉnh xây dựng Kế hoạch tháng ATGT cho học sinh đến trường. 

2.5. UBND các huyện, thành phố: chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, UBND 

các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm Kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang an 

toàn giao thông đường bộ của tỉnh, tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải để tổng 

hợp chung báo cáo Chủ tịch – Trường ban ATGT tỉnh chỉ đạo. 

Yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia (B/c); 

- Văn phòng Chính phủ (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; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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