
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 thực hiện nhiệm vụ bảo đảm   

trật tự ATGT quý II năm 2020 

 

  

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT&TH tỉnh; Báo Vĩnh Phúc. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 437/TTg-CN 

ngày 15/4/2020 về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT quý II năm 2020 

(sao gửi kèm theo), UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau: 

1. Sở Giao thông vận tải: 

- Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông đợt nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 năm 2020; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng 

phương tiện giao thông để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. 

- Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp 

giấy phép lái xe; phòng, chống tiêu cực và nâng cao công tác đăng kiểm; tiếp tục rà 

soát khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, làm gờ giảm tốc; đề 

xuất xây dựng đường gom xóa lối đi tự mở, tổ chức cảnh báo bảo đảm an toàn tại 

điểm giao cắt với đường sắt. 

- Phối hợp với Công an tỉnh trong kiểm soát tải trọng xe, cũng như chia sẻ 

thông tin để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức hoạt động vận tải tuân thủ các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và của tỉnh, góp phần bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông và chung tay chiến thắng đại dịch Covid-19. 

- Chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trong hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo an 

toàn, thông suốt, hiệu quả trong điều kiện diễn biến của dịch bệnh Covid-19. 

- Tiếp tục phối hợp với các sở ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về 

tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, bảo đảm an 

toàn tính mạng, tài sản của bản thân người tham gia giao thông và cộng đồng. 

2. Công an tỉnh: 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm vi phạm 
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trật tự an toàn giao thông theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, không quá giảm nhiệm vụ này 

ngay cả trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. 

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện công tác tuần tra thường 

xuyên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời ngăn ngừa những 

đối tượng có thể lợi dụng khi ít phương tiện tham gia giao thông để tổ chức đua xe 

trái phép, vi phạm tốc độ,... gây rối trật tự công cộng và nguy hiểm cho xã hội. 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong công tác kiểm soát tải trọng xe để 

tăng cường bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; tiếp 

tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát, đánh giá, kiến nghị phương án tổ 

chức giao thông đối với các tuyến giao thông phức tạp, các điểm còn bất hợp lý về 

tổ chức giao thông, giải quyết các điểm đen giao thông, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây 

tai nạn giao thông. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo 

Vĩnh Phúc: 

- Thực hiện tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian cả nước và tỉnh đang chiến 

đấu với đại dịch Covid-19. Thực hiện các chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền 

trên báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết thực hiện. 

- Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các sở 

ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyển rộng rãi đến toàn thể 

nhân dân trong tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành giao thông và phòng, chống dịch 

Covid-19 trong hoạt động vận tải, giao thông hàng ngày. 

4. UBND các huyện, thành phố: 

- Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ Lễ 30/4 - 

01/5 năm 2020 trên địa bàn quản lý. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh trong công tác 

quản lý vận tải và phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực vận tải. 

- Tuyên truyền sâu, rộng xuống địa bàn các xã, phường, thôn, xóm, tổ dân 

phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói chung và trong giao thông vận tải 

nói riêng đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (B/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- CV: CN1, NC1, VX1; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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