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Vĩnh Phúc, ngày          tháng  11  năm 2021 

V/v tăng cường công tác bảo đảm 

TTATGT, kiềm chế tai nạn giao thông 

trên địa bàn tỉnh dịp cuối năm 2021 

 

  

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên chỉ đạo. Các cấp, 

các ngành, địa phương sát sao tổ chức thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn những vụ tai 

nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trong năm, 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. 

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn 

giao thông dịp cuối năm 2021 (dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội 

Xuân Nhâm Dần 2022), Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Sở Giao thông vận tải: 

- Chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội 

Xuân Nhâm Dần 2022) để triển khai thực hiện. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về 

trật tự, an toàn giao thông để nhân dân, người tham gia giao thông hiểu, chấp hành. 

- 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. Kiểm soát 

chặt chẽ ngay tại các khu vực mỏ khai thác vật liệu, các bến, bãi vật liệu xây dựng; 

các khu vực đã có các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo tăng cường thanh tra xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông; 

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

thông đường bộ, đường sắt. 

2. 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 nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông trong 

hoạt động vận tải đường bộ; đặc biệt 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 
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thông; tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với lái xe. 

- Điều tra xử lý nghiêm các hành vi khai thác tài nguyên, khoáng sản trái 

phép, cũng như hoạt động vận tải trái phép tài nguyên, vận tải quá khổ, quá tải. 

- 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,... 

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. 

- 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,…), xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để họp chợ, 

kinh doanh buôn bán,… gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người tham 

gia giao thông. 

- Quản lý chặt chẽ khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, đồng thời 

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 để nâng cao ý thức khi 

tham gia giao thông, tự bảo vệ mình cũng như cho mọi người. 

Yêu cầu các ngành, địa phương tập trung nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

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) 
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