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Thực hiện Thông báo số 212/TB-VPCP ngày 21/7/2022 của Văn phòng 

Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ 

kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (có Văn bản điện tử gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn chủ động tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hiện và phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội 

dung tại Thông báo số 212/TB-VPCP ngày 21/7/2022 của Văn phòng Chính 

phủ; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; có văn bản 

yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn 

vị, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ, người làm việc trong 

lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định 

về cấm uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ học tập, gương mẫu thực 

hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe; tổ chức kiểm tra, đánh giá 

kết quả thực hiện, có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm. 

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư, nâng cấp và kế hoạch 

bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên khắc phục các điểm đen, 

điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm cho 

người tham gia giao thông đường bộ tại nút giao từ đường nhánh đi ra đường 

Kính gửi:                        

 

 

 

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 
- Công an tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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chính; lắp đặt dải phân cách tại đoạn tuyến đường bộ có đủ điều kiện; có phương 

án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mùa mưa, lũ. 

- Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra 

kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp 

luật và chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, kế hoạch Năm an toàn 

giao thông 2022 của tỉnh; tập trung kiểm tra, xử lý người có hành vi vi phạm về 

nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe; duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm 

soát phát hiện và xử lý các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông 

như: Lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, tốc độ, chở hàng hoá quá tải trọng… 

triệt để xoá bỏ tâm lý trong một bộ phận người dân là “chờ kết thúc cao điểm” 

để tái vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông. 

- Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức 

kiểm tra việc thực hiện kiểm tra khối lượng khoáng sản trước khi đưa ra khỏi 

khai trường theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 

của Chính phủ; sử dụng cân xách tay kiểm soát tải trọng xe ô tô tải chở hàng hoá 

tại vị trí lối ra vào các đầu mối tập kết vật liệu xây dựng, các mỏ khoáng sản 

chưa lắp đặt cân kiểm tra khối lượng, xử lý nghiêm lái xe, chủ xe và người xếp 

hàng lên xe có hành vi vi phạm; không thực hiện cấp mới, gia hạn Giấy phép đối 

với các mỏ khoáng sản không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 

158/2016/NND-CP. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải (Cơ quan thường trực Ban An toàn giao 

thông tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và 

định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh. Ủy quyền cho Giám đốc 

Sở Giao thông vận tải - Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông 

tỉnh chỉ đạo, chủ trì tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc Sơ kết 

nêu trên bảo đảm đúng quy định. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị theo chức 

năng, nhiệm vụ chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh 

những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự An 

toàn giao thông trên địa bàn tỉnh./. 
 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;                      
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu VT, ĐTXD. (Ch) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 

 

(Báo cáo) 
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