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các giải pháp bảo đảm TTATGT 3 

tháng cuối năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thời gian gần đây, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa 

bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) tăng đột biến, làm 

thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhân dân. Hiện tượng thanh thiếu niên điều 

khiển xe không đội mũ bảo hiểm, rú ga, chạy tốc độ cao diễn ra ở một số địa 

phương nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn triệt để gây bất an cho người tham 

gia giao thông; đặc biệt là gia tăng nghiêm trọng tình trạng người chưa đủ tuổi điều 

khiển xe mô tô tham gia giao thông gây tai nạn. Từ ngày 01/9 đến ngày 07/9/2022, 

trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 08 vụ TNGT, làm 07 người chết và 03 người bị thương 

(so với thời gian trước liền kề, tăng 100% số vụ, tăng 600% số người chết); riêng 

02 ngày 10/9 và 11/9/2022, trên địa bàn thành phố Pleiku liên tiếp xảy ra 02 vụ 

TNGT trên Quốc lộ 19 và Đường Hồ Chí Minh, làm 04 người chết và 01 người bị 

thương, đều liên quan đến thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số chưa đủ tuổi, cá 

biệt có trường hợp sinh năm 2009, điều khiển xe mô tô tham gia giao thông. 

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các 

địa phương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm sau: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và 

Ủy ban nhân dân  các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực 

hiện nghiêm túc Kết luận của đồng chí Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (Thông báo số 95/TB-VP 

ngày 26/7/2022). 

2. Công an tỉnh chỉ đạo 

- Huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ mở đợt cao 

điểm tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của thanh 

thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số; tập trung xử lý các hành 

vi có nguy cơ cao gây TNGT và tử vong do TNGT, như: Vi phạm nồng độ cồn; 

chạy xe quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; người chưa 
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đủ tuổi, người không có giấy phép lái xe theo quy định điều khiển xe tham gia giao 

thông; hành vi lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối, đua xe trái phép; xe mô tô 

không đảm bảo an toàn kỹ thuật (không đèn chiếu sáng, tháo pô, xe độ chế cũ 

nát,...). 

- Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt Kế hoạch số 

979/KH-CAT-PV01 ngày 15/9/2021 của Công an tỉnh về tăng cường các giải pháp 

bảo đảm TTATGT gắn với phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở; tổ chức triển 

khai có hiệu quả công tác phối hợp bảo đảm TTATGT giữa Phòng Cảnh sát giao 

thông với Công an cấp huyện có tuyến Quốc lộ đi qua trên địa bàn tỉnh, giữa Công 

an cấp huyện với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

- Tổ chức các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm 

vụ của Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo hiệu quả đợt cao điểm. 

- Duy trì thường xuyên các chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi 

phạm của thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số để nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả, tính răn đe của công tác xử lý vi phạm TTATGT. 

3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng 

A1 tại địa bàn cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

4. Ban An toàn giao thông tỉnh  

- Tăng cường kiểm tra, làm việc với các địa phương có TNGT tăng cao; 

kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm TTATGT tại các địa phương, đơn vị và lực 

lượng chức năng trong thực thi công vụ, để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh  việc 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp với các tôn giáo về công tác 

tuyên truyền, vận động tín đồ tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy vai trò của chức sắc, chức việc 

các tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về 

TTATGT và xây dựng văn hóa giao thông trong tôn giáo, đặc biệt là đồng bào các 

tôn giáo là người dân tộc thiểu số. 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh 

và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe 

gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao 

kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh. 

5. Đề nghị các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào 

cuộc quyết liệt triển khai các biện pháp đảm bảo TTATGT; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp với công tác tuần tra, kiểm 

soát, xử lý nghiêm vi phạm TTATGT đối với thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu 

niên người dân tộc thiểu số nhằm làm chuyển biến hành vi của thanh thiếu niên, 

góp phần kéo giảm TNGT một cách bền vững trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm, 

trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng trong 
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công tác bảo đảm TTATGT; có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai 

thực hiện.  

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm TTATGT 9 tháng 

đầu năm; phân tích, xác định nguyên nhân TNGT, tập trung khắc phục những tồn 

tại, hạn chế và triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, kiềm chế, kéo giảm 

TNGT 3 tháng cuối năm 2022. 

- Rà soát, điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, tuyến đường, lập danh sách 

phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện nhưng 

chưa có giấy phép lái xe (đủ tuổi và chưa đủ tuổi theo quy định); nâng cao hiệu quả 

công tác gọi hỏi, răn đe, giáo dục số thanh thiếu niên càn quấy, thường xuyên vi 

phạm TTATGT; phối hợp tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện, người 

điều khiển khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về 

TTATGT, tham gia đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe theo quy định. 

- Huy động lực lượng công an và tổ tự quản ATGT cấp xã thiết lập 

TTATGT tại địa bàn cơ sở; liên tục tuần tra, kiểm soát tại tất cả các tuyến, địa 

bàn trong phạm vi phụ trách vào các thời gian cao điểm, buổi tối, đêm khuya, các 

ngày nghỉ để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm 

túc triển khai thực hiện; văn bản chỉ đạo, triển khai và kết quả thực hiện gửi về Ban 

An toàn giao thông tỉnh (qua Văn phòng Ban) tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh uỷ; TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Đông 
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