
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  02  năm 2021 

V/v tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông, kiềm chế tai nạn giao 

thông trên địa bàn tỉnh 

 

  

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 

nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông (TNGT), trong đó có vụ TNGT dẫn đến chết 

người, cụ thể: Ngày 21/02/2021, vào khoảng 15h20’ tại Km45+950 QL.2 địa phận 

thôn Thượng Lập, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường  xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô 

biển kiểm soát 63C-105.93 kéo theo rơ-mooc BKS: 63R-004-99 (xe công-ten-nơ) 

do anh Tân Hoàng Trung- sinh năm 1989, trú tại xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ 

Gạo, tỉnh Tiền Giang điều khiển theo hướng Vĩnh Tường - Việt Trì với xe mô tô 

biển kiểm soát 19K8-4017 chưa rõ người điều khiển, trên xe có 02 người gồm: anh 

Nguyễn Quang Hưng – sinh năm 1981 và Nguyễn Tuấn Anh – sinh năm 1982, đều 

trú tại phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đi cùng chiều, hậu quả: 

anh Nguyễn Quang Hưng và anh Nguyễn Tuấn Anh tử vong tại hiện trường; Cũng 

ngày 21/02/2021, vào khoảng 17h00’ tại Km41+500 QL.2, địa phận thôn Xuôi, xã 

Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS: 15C-225.15 

kéo theo rơ-mooc BKS: 15R-001.38 (xe công-ten-nơ) do anh Lương Văn Vượt -  

sinh năm1981, trú tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng điều 

khiển theo hướng Việt Trì - Vĩnh Yên với xe mô tô BKS: 88L1-626.39 do chị 

Nguyễn Ngọc Sao – sinh năm 2003, trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường điều 

khiển theo chiều ngược lại, hậu quả: chị Nguyễn Ngọc Sao tử vong tại hiện trường. 

Những vụ TNGT gây mất mát về người, thiệt hại về tài sản, để lại nhiều di 

chứng, hậu quả đau thương cho nạn nhân, nỗi đau cho người thân của người mất đi. 

Qua điều tra, thống kê cho thấy, các vụ TNGT nghiêm trọng dẫn đến chết người 

chủ yếu tập trung vào trường hợp xe vận tải kéo rơ-mooc, xe siêu trường siêu 

trọng, xe quá khổ quá tải chạy ẩu, phóng nhanh, lấn làn chèn ép các phương tiện 

giao thông khác, nhất là xe mô tô, gắn máy, xe đạp; các thanh niên tuổi còn trẻ đi 

mô tô chở nhiều người, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, bốc đầu xe,...; 

sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. 

Nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế TNGT, hạn chế thấp 

nhất thiệt hại về người và tài sản của người tham gia giao thông là trách nhiệm của 
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các cấp, các ngành, của mỗi người dân và cả xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ trên và 

mục tiêu 3 giảm hàng năm từ 5-10% về TNGT (số vụ, số người chết, số người bị 

thương) được Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia đặt ra đối với toàn quốc và các 

địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố tăng 

cường tuần tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết vi phạm trật tự ATGT trong hoạt động 

vận tải đường bộ; đặc biệt tập trung tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe vận 

tải kéo rơ-mooc, xe siêu trường siêu trọng, xe quá khổ quá tải vi phạm trật tự an 

toàn giao thông, lưu ý cả trong thời gian hoạt động ban đêm từ 21 giờ ngày hôm 

trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau; Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, chất ma 

túy đối với lái xe, nhất là lái xe đường dài vận tải hàng hóa, hành khách. 

- Tiến hành điều tra, xử lý nghiêm các vụ TNGT, nhất là các vụ TNGT đặc 

biệt nghiêm trọng, các vụ TNGT do lỗi người điều khiển phương tiện; các vụ 

TNGT có đủ yếu tố cấu thành tội phạm phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố 

tụng để kiên quyết xử lý bằng pháp luật hình sự, đảm bảo công bằng xã hội, tạo răn 

đe trong xã hội. 

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát nhất 

là tại các khu vực trung tâm thành phố, thị trấn để ngăn ngừa đua xe mô tô, điều 

khiển xe mô tô chở nhiều người, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, bốc 

đầu xe,... 

2. Sở Giao thông vận tải: 

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý 

nghiêm vi phạm đối với xe vận tải quá khổ, quá tải tham gia giao thông. 

- Siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô trên địa bàn, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh 

doanh vận tải, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. 

- Tiếp tục rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông để có giải 

pháp khắc phục ngay.  

- Phối hợp với các địa phương trong công tác xử lý vi phạm hành lang an 

toàn giao thông đường bộ. 

- Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan báo, đài phát thanh 

truyền hình tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn tỉnh. 

3. UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm 

về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý. 
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- Tăng cường công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ 

(lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, xây đựng trái phép trên đất hành lang 

đường bộ,…), trong đó kiên quyết xử lý lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để họp 

chợ, kinh doanh buôn bán. 

- Quản lý chặt chẽ khai thác tài nguyên trên địa bàn để giám sát hoạt động 

vận tải, ngăn chặn vận tải quá khổ quá tải hoạt động trên địa bàn quản lý. 

- Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân địa phương về tác hại của tai nạn giao 

thông từ các dẫn chứng cụ thể, số liệu thống kê của tỉnh và toàn quốc để cảnh giác, 

nâng cao ý thức của nhân dân khi tham gia giao thông để tự bảo vệ mình cũng như 

cho mọi người. 

Các đơn vị tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, kịp thời báo cáo đề 

xuất các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao 

thông trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Giao thông vận tải – cơ quan thường trực Ban 

ATGT tỉnh tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thề tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng Thông tin GTĐT tỉnh; 

- CV: CN1; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước 
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