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Số:             /UBND-CNXD Phú Thọ, ngày        tháng      năm 2022 

 

V/v tiếp tục quán triệt, chỉ đạo 

thực hiện nghiêm túc công tác 

bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh 

 

 
 

 

               Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 
   

 

Từ đầu năm đến nay, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 

trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị; do đó đã đạt được những kết quả quan trọng: hệ thống văn bản chỉ 

đạo triển khai thực hiện được ban hành đầy đủ, kịp thời; đã triển khai nhiều giải 

pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng 

nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là trong các đợt cao điểm; công tác tuần tra, kiểm 

soát, xử lý vi phạm được tăng cường; vi phạm về nồng độ cồn, quá khổ, quả tải… 

được xử lý nghiêm; kết quả triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương 

có chuyển biến tích cực; ý thức chấp hành của người dân đã có chuyển biến. 

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều diễn 

biến phức tạp; 8 tháng đầu năm đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm 32 người 

chết và 24 người bị thương (tăng 07 người chết, 06 người bị thương so với cùng kỳ 

năm 2021); trong đó, xảy ra 01 vụ tai nạn giao đặc biệt nghiêm trọng tại xã Xuân 

Sơn, huyện Tân Sơn làm 03 người chết, 10 người bị thương; vi phạm pháp luật về 

trật tự ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông còn diễn ra phổ biến (8 tháng đã 

phát hiện, lập biên bản xử lý gần 41.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 45 tỷ đồng, 

trong đó có 4.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn); công tác tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; kết quả thực hiện giữa các cơ 

quan, đơn vị, địa phương chưa đồng đều; một số đơn vị, địa phương chưa ban hành 

văn bản chỉ đạo theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh... 

Để tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo 

đảm trật tự ATGT, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành, thị  

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh 

về bảo đảm trật tự ATGT. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và chỉ đạo 

triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn 

số 601-CV/TU ngày 12 tháng 5 năm 2022 và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các 

tỉnh về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là văn bản số 
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2144/UBND-CNXD ngày 10 tháng 6 năm 2022 về việc tiếp tục chấn chỉnh, xử lý 

triệt để tình trạng phương tiện quá khổ, quá tải và văn bản số 2284/UBND-CNXD 

ngày 20 tháng 6 năm 2022 về tăng cường chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm 

trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh); 

- Kịp thời nắm bắt và chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các nội 

dung báo chí, dư luận phản ánh về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, 

ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương không được can thiệp, tác động vào quá 

trình kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo đảm trật tự ATGT của lực lượng chức năng. 

2. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT; đặc biệt là 

công tác kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà cơ 

thể có nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ… Đối với 

người vi phạm là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thì 

ngoài việc xử lý theo quy định phải gửi thông báo đến cơ quan, đơn vị, nơi cư trú 

của người vi phạm để xử lý theo quy định; 

- Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong sạch, vững 

mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường thanh tra, kiểm 

tra việc chấp hành quy định pháp luật, quy trình công tác đối với lực lượng thực thi 

công vụ, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, không để tình trạng cán bộ chiến sĩ 

nể nang, né tránh hoặc tiêu cực dẫn đến bỏ qua hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý 

không đúng lỗi vi phạm của tổ chức, cá nhân… 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tiếp tục đẩy 

mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm 

trật tự ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; trong đó, cần tập trung đối với 

các đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; nội dung tuyên truyền phải 

đa dạng, sinh động, phù hợp với đối tượng tuyên truyền, văn hóa, phong tục, tập 

quán và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát huy lợi thế 

của truyền thanh cơ sở, mạng internet, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội 

(facebook, zalo, youtube…), hạ tầng số và tập trung vào các khung giờ vàng trên 

sóng truyền hình. 
 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQ tỉnh (p/h); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- Các đơn vị thuộc VP (để t/h); 

- Lưu: VT, GT1(V-02b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 

 

https://egov.phutho.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1264680&t=tra_cuu_van_ban&xld=0
https://egov.phutho.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1264680&t=tra_cuu_van_ban&xld=0

		quangbv@phutho.gov.vn
	2022-09-12T07:40:49+0700
	Location
	Bùi Văn Quang
	Ký số văn bản


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-12T14:33:42+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-12T14:33:49+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-12T14:34:00+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-12T14:34:20+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




