
UY BAN NHAN DAN 
T!NH GIA LA! 

S&4/UBND-NC 
V/v trin khai thrc hin các giãi pháp bão 
dam TTATGT tr nay den cui nàm 2019, 
cao dim djp nghi L Quc khánh 02/9 và 

khai giãng nàm hçc mói 2019 - 2020 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do -  Hinh phüc  

Gia Lai, ngày- tháng 8 näm 2019 

KInh gi1i: 
- Uy ban MTTQ Viet  Nam vã các doan th tinh; 
- Ban An toân giao thông tinh; 
- Các s&, ban, ngành; 
- Báo Gia Lai, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xä, thành phô. 

Trin khai thirc hin Thông báo s 273/TB-VPCP ngày 02/8/2019 cUa Van 
phông ChInh phU ye két lu?n cza Thá tuáng ChInh phi Nguyen Xuân Phic tçxi Hói 
nghj so' kêt cong tác báo dam trat  4i', an toàn giao thông 6 tháng dáu nàm, nhim 
vtt trc'ng tam Qu III và 6 tháng cuoi nám 2019; Cong din so 989/CD-TTg ngày 
14/8/2019 cüa ThU tuâng ChInh phU ye báo dam trt t, an toàn giao thông trong 
thôi gian Lê Quôc khánh 02/9 và khai giáng näm hQc mái 2019 - 2020; Cong van 
so 356/CV-UBATGTQG ngày 07/8/2019 cUa Uy ban An toàn giao thông Quôc 
gia ye vic triên khai các nhim vy cap bach báo darn an toàn giao thông dOi vái 
xe du'a don hQc sinh, Uy ban nhân dan tinh yeu cau các ca quan, dan vj, dja 
phuang triên khai thrc hin các nhim vi, giãi pháp bão dam tr.t tir, an toàn giao 
thông tà' nay den cuôi näm 2019, cao diem dip  nghi L Quôc khánh 02/9 và khai 
giãng näm h9c mi 2019 - 2020 nhu sau: 

1. Các sâ, ban, ngành, các ca quan thãnh viên Ban An toàn giao thông tinh 
can cir chüc nàng nhim vii ducic giao, triên khai thirc hin cac nhim vt, giái 
pháp t?i  Cong din so 989/CD-TTg ngày 14/8/2019 cUa ThU tuong ChInh phU ye 
bâo dam trt tr, an toàn giao thông trong thyi gian Lê Quôc khánh 02/9 và khai 
giâng näm h9c mâi 2019 - 2020. 

S& Giao thông vn tái, Cong an tinh, Ban An toàn giao thông tinh phân 
công, b trI lirc lixcing thtthng trrc, thông báo sO din thoai &rng day nóng trên 
các phixang tin thông tin dai  chUng dê tiêp nhn kiên phãn ánh ye van tâi hành 
khách, tInh hInh trat  tir, an toân giao thông và xU 1 vi phm hành chInh trong linh 
virc bão dam trat tsr, an toàn giao thông; tong h?p  tlnh hInh van  tãi, tai nan, Un täc 
giao thông dip  nghi L Quôc khánh 02/9, báo cáo ye Thung tr1rc Ban An toân 
giao thông tinh d thng hcip báo cáo Uy ban ATGT Quôc gia, Thu&ng trirc Tinh 
Uy, Uy ban nhân dan tinh. 

2. Các ca quan, dan vj, da phwing tip t1ic thirc hin nghiem Kt luan  s 45-
KL/TW ngáy 01/02/2019 cUa Ban BI thu v tip tiic day manh  thirc hin Chi thj so 
1 8-CT/TW v tang cung sir lanh dao  cUa Dáng doi vâi cong tác bâo dam 
TTATGT và kh&c phic Un t&c giao thong, Nghj quyêt so 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 
cUa ChInh phU v tang cung bão dam 'ITATGT và chông Un tAc giao thông giai 
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do?n 2019-2021, và tp trung thijc hin các giâi pháp tr9ng tam tr nay den cu6i 
näm 2019 nhu sau: 

a) Sâ Giao thông vn tái 
- T.p trung xi'r 1 các dim có nguy c cao gay mt an toàn giao thông trén 

h thông dithng tinh, cácquOc 1 ducc üy thac; tang ciRing rà soát, diêu chinh, bô 
sung và hoàn thin h thông an toàn giao thông trong ph?m vi quán l, dc bit là 
t?i các nut giao thông, các do?n cO ban kInh cong nhô, don bj che khuat tam nhin 
nhAm bão dam tot nhât cho ngui tham gia giao thông. 

- Tham mixu cho Uy ban nhãn dan tinh thirc hin các giãi pháp phát trin vn 
tãi hành khách bang xe bu5't, khuyên khIch sü diing phiiang tin giao thông cong 
cong. 

- Tp trung khai thác vâ sir ding dct lieu tu thit bj giám sat hành trinh, xu 
l các trueing hcp vi pham ye 1 trInh vn tãi, toe dO,  vi phm thyi gian lái xe lien 
tic và không truyên dfr 1iu tr thiêt bj giám sat hành trInh; triên khai kê hoach 
kiêm tra vic chap hành pháp lut ye kinh doanh vn tãi dOi vâi xe dua don h9c 
sinh khi vào näm hc mâi. 

- Chi do hrc hrcmg Thanh tra Sâ Giao thông vn tãi tang cu&ng cong tác 
kiêm soát tãi tr9ng phuang tin, hot dng thanh tra chuyên ngành và xr phat vi 
pham hành chInh trong lTnh virc giao thông vn tái. 

- Dy mnh tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v giao thông vn tâi, trong do 
tp trung xây drng van hoá giao thông trong các dan vj kinh doanh v.n tãi. 

b) Cong an tinh 
- Tang cu&ng tun tra kim soát, phát hin, xr ly" nghiêm các hành vi vi pham 

là nguyen nhan trixc tiêp gay tai nan  giao thông, dc bit tp trung vào các hànhvi 
lái xe vi phm ye nOng dO con, ma tu5'; vi phm quy djnh bat buOc dOi  mu báo hiêm 
khi di mô to, xe gän may; khOng that day an toàn khi ngôi trên 0 to, sir ding din 
thoai khi lái Xe, Vj phm các quy tàc an toàn khi tham gia giao thOng. M& các dgt 
cao diem báo dam trt tir, an toàn giao thông vào dip nghi Lê, Tét. 

- Chi dao  Cong an các dan vj, dja phuang th chüc diu tra, xfr l nghiêm các 
to chCrc, Ca nhân mua, ban giây phép lái xe giã, mua ban giây khám süc khOe. 

c) Sâ Giáo dic và Dào to 

- Chi dao  các ca sâ giáo dic tang ci.thng trin khai thrc hin cong tác giáo 
dic an toàn giao thông cho hçc sinh, sinh viên trong djp dau näm h9c mâi 2019 - 
2020; cO kê ho?ch ci the triên khai thrc hin Tháng cao diem An toàn giao thOn 
cho hc sinh den trung (tháng 9/2019), tr9ng tam là triên khai Ké hoach so 
13171KH-UBND ngày 14/6/2019 cüa Uy ban nhân dan tinh thrc hin Chuo'ng 
trinh trao tang MQ bão hiem cho tré em nAm 2019 vâi chü dê "Gffi- trQn uóc ma". 

- Yêu cAu các ca s& giáo diic co t6 chirc dua dOn hQc sinh den trtthng bAng 
xe 0 to chi hçp dong vOi dan vj kinh doanh vn tài có dü diêu kin theo quy djnh 
cüa phá,p lut. Phôi hçxp vâi Sâ Giao thông vn tâi triên khai ké hoch kim tra 
vic chap hành háp lust ye kinh doanh vn tãi dôi vâi xe dtra dOn h9c sinh; kiem 
soát chat  chë diëu kin phuong tien, ngthi lái và an toàn giao thông di vOi hot 
dng vn chuyen h9c sinh bang ô tO. 

2 



NgQc Thàuh 
3 

d) Sâ Tài chInh huOng din các cc quan, don vj, dja phuong xay dmg k hoach 
ngân sách bão dam trt tr an toàn giao thông nàm 2020. 

d) S& Xây drng tham muu, huâng din, quán 1 cht ch v quy hoch do thj 
và hoat dng xây dirng; bão dam viec dau tu, xay dimg mOi hoc diêu chinh, sap 
xêp các khu cong nghip, do thj, các trung tam thi.rcing mi, trlx&ng h9c, bnh vin... 
trong các do th phü hcip vâi nàng Iirc kêt câu h tang giao thông. 

e) Ban An toàn giao thông tinh tip tiic don d6c các sâ, ngành, các cc quan 
thành viên Ban ATGT tinh, các dja phrnng triên khai thrc hin Kê ho?ch N.m 
ATGT 2019 vâi thU dé "An toàn giao thông cho hânh khách và nguii di mô to, xe 
may"; Kê ho?ch so ii O5IKJ-1-UBND ngày 24/5/2019 cUa Uy ban nhân dan tinh 
thirc hin Nghj quyêt so 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 cUa ChInh phU vâ Ké hooch 
so 219-KH/TU ngày 03/5/20 19 cUa Ban Thu?rng vii Tinh Uy thrc hin Kêt 1un so 
45-KL/TW ngày 01 tháng 02 näm 2019 cUa Ban BI thu ye tiêp tic dy manh  thrc 
hin có hiu qua Chi thj so 1 8-CT/TW; to chc kiêm tra các dja phtrong có TNGT 
tang trong 6 tháng dâu näm. 

g) Các si, ban, ngành, Uy ban Mt trn T quc Vit Nam và các t chüc 
doàn the tinh day m?nh  tuyen truyên, phô biên pháp luat  ye TTATGT den tn co sâ, 
phumg, xä, thj trân, to dan phô. Dôi m&i phuo'ng thrc tuyên truyn, xay drng van 
hoá giao thông gan vâi vai trô neu guong cUa ngui dUng du. 

h) (Jy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thânh ph 
- Tip tic trin khai K hoch S6 1 105/KH-UBND ngây 24/5/2019 cUa 

UBND tinh thrc hin Nghj quyêt so 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 cUa ChInh phU 
và Ké hoch sO 219-KH/TU ngây 03/5/20 19 cUa Ban Thung v1i Tinh Uy thirc 
hin Kêt lun so 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 näm 2019 cUa Ban BI thu ye tiêp 
tic day mnh thirc hin có hiu qua Chi thj so 1 8-CT/TW; K hoch Näm ATGT 
2019 cUa dja phuong. 

- Xây drng ké hoich chuyên d tuyên truyn, v.n dng gn vài giám sat 
thrc hin nhim vi bão dam TTATGT barn sat chU dé näm An toãn giao thông 
näm 2019, chuyên dê an toàn giao thông cho nguii di xe mO tO, xe gn may, xe 
dp din. 

- Thrc hin nghiêm Cong dien s6 11/CD-UBND ngày 07/8/20 19 cUa Uy 
ban nhân dan tinh ye viec tang cung xU l tinh trng sU diing lông dung, lê 
ththng, via he, Ian chiêm hành lang an toàn duäng b dê buôn ban, h9p chq trái 
phép trên dja ban tinh. 

Nhn dugc van ban i yêg. cu các ca quan, don vj, dja phuang khn 
tnrnng triên khai thtrc hin./j 

Nci n1:1n: 
- Nhtr trên; 
- Yän phông ChInh phü (b/c); 
- Uy ban ATGTQG (b/c); 
- 1Tr.TIJ, 1Tr.HDND tinh (b/c); 
- CT và các PCT.UBND tinh; 
- CVP và các PCVP UBND tinh; 
- VP Ban ATGT tinh; 
- Liru: VT, CNXD, KTI'H, NC. 

TM. UY BAN NUAN DAN 
CHU TICH 
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