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Thuc hiÇn Chi thi sô tA-Ct/TW ngày O4l9l2Ot2 cüa Ban Bi thu vè tàng cuèmg
s1r lânh tlqo cria Dang d6i vcri công tric bào dâm trât tU, an toàn giao thông duèrng
bQ, duùng sât, duong thüy nQi dia và khÉc phpc ùn tâc giao thông; Nghi quyât sO
88n\fQ-CP rrgày 24/8/2}ll cüa Chinh phü vè tàng cuong thUc hiên câc giai phâp
trgng tâm bâo <lâm trât tW an toàn giao thông (TTATGT), huong img Chuong trinh
"Thâp kÿ hành tlông vi an toràn giao thông ttuong bQ 2}ll-2020- và Nghi quyét si5
NTO!RES/260 ngày l5l4l20lO vè Cai thiÇn An toàn giao thông duèrng bô cüa Liên
hçrp Quiic và câc chi d4o cüa Thü tuong Chinh phü, UBATGTQG, Ban An toàn
giao thông tinh xây dpg Ké hoach Nàm an toàn giao thông 2018 voi chtt dè "An
toàn giao thông cho tré em",cq thé nhu sau:

I. Mgc tlich

i.

Nâng cao nh{n thric và ÿ thirc t.u giâc châp hanh phâp luit cüa nguü tham
gia giao thông, xây dpg vàn hôa giao thông an toà,n trong mqi tâng lop nhân dân,
dëc biêt 1à thanh, thiéu niên.
z. Tiép qrc giâm tai ngn giao thông (TNGT) tên 5%o câ 3 tiêu chi sô vu, s6
nguoi chét, bf thuong; Ciëfft ty lÇ thuong, vong do TNGT d6i vôi ué em 10% so voi
ném2017.

II. Yêu càu
1. Chi <Iao và tô chüc trién khai thuc hiên quyét Hçt, dông bQ câc giâi phâp ttr

tinh

<tén

co sô ngay tri thâng dàu, quÿ dàu và cà nàm 2018.

2. Xây dlmg ké hopch trién khai cu thê dmg nhiÇm 4r, timg ho4t tlQng, phù
hçrp voi dièu kiên thUc té cüa dfa phuong, co quan, dcrn vi; tuyêt dôi tnânh hinh
thüc, triÇt dé thuc hành tiét kiêm.
3. pnô Uién, qurân triÇt nhiêm vu ttén timg cân bô, công chüc, viên chüc và
nguoi lao ttô.ng; gân trâch nhiÇm cùa câ nhân nguoi dimg dàu voi két quâ thuc hiên
nhiêm w bâo ttâm TTATGT trong ph4m vi chüc nàng, nhiÇm vu, thâm quyèn cüa
céc co quan, don vi thlrc thi công 4r.

4. Târg cuàng img dpng khoa hgc và công nghÇ trong công tâc bâo dâm
TTATGT, truôc hét là chü trqng img dqng công nghÇ thông tin trong quân lÿ dièu

I

hanh vfln tai; dièu khién giao thông; giâm sât, phât hiÇn và xü lÿ vi pham vè trât tu,
an toàn giao thông.

III.

NhiÇm vg trgng tâm

Oê thUc hiÇn dugc mgc tiêu trên, câc co quan thành viên cüa Ban ATGT tinh
và Ban ATGT câc huyÇn, thành phô cân tflp trung thuc hiÇn tôt 6 nhôm nhiêm vu

treng tâm sau:
1. Tiép tlrc nâng cao hiÇu quâ công tâc chi d4o, dièu hanh, quan triÇt tinh thân
Chi tlü sô 18-CT/TW cüa Ban Bi thu Trung uong và câc vàn ban chi dao cüa Chinh
phù, Thü tuong chinh phü và Üy ban An toan giao thông Qu6c gia vè công tric bâo

dâm TTATGT; gân nf,içm vu dâm bào TTATGT voi két quâ thyc hiên nhiÇm vu
chuyên môn cüa cân bQ, dâng viên, công chüc, viên chrÎc, nguoi lao il§ng, hQi viên,
doârn viên, dëc biÇt nguü dimg dàu và nhüng nguoi tr.uc tiép thyc hiên nhiêm vu
trong công tÂc dâmbâo TTATGT.
2.Tiép Qc xây dpg vàn hoâ giao thông cho toàn xâ hQi trqng tâm là bâo vÇ an
toàn giao thông cho trê em và nguÙi I6n nêu guong vè vàn hoâ giao thông

Oôi moi phuong thüc tô chüc tuyên truyèn, phô bién, giâo dpc phâp 1u4t vè trft
tp, an toàn giao thông phù hçrp vôi chù dè nàm ATGT; xây dpg câc san phâm
truyèn thông hiÇn dai gàn vôi phât huy câc bQ môn vàn hoâ, nghê thuêt dân tÔc;
tàng cuùng truyèn thông Eên câc phuong tiÇn thông tin d?i chüng, mqng xâ hQi và
nhüng môi truong thông tin phù hç voi nhu càu và thi hiéu cüa câc nh6m dân cu,
dac biêt là thanh, thiéu nhi; phât huy vai ffô câc doan thê chinh ti-xâ hqi, tô chüc
tôn giâo, hiÇp hôi nghè nghiÇp.
3. Nâng cao hiÇu lçc thgc thi phâp luât vè trêt t,u an toan giao thông
r
^ nghiÇp
vg, tàng cuèmg dâu tu, mua
-.,( tpc nâng cao nàng lgc chuyên môn,
Tiêp
sâm iriÇn dai hoâ phuong tiÇn, trang thiét bi nghiÇp vu cho llrc lugng Canh sét giao
thông, Thanh tra giao thông và câc h,rc lugng cùng tham gia tuân tra, kiém soât, xü
lÿ vi pham vè I.ta.tct; tàng cuàng ho4t dQng tuà luu, giarn tinh EanC tâp ctr6t ci5
dinh trong tuân tra cüa lgc luçrng CSGT; phât huy hiÇu quâ mô hinh tuà tra pfrOi
hçrp giüa CSGT vôi câc lçc lugng canh sât khâc, két trqp giüa xü lÿ vi pham vè
TTATGT và dâu tranh phông, chông tQi ph4m trên câc tuyén giao thông, bâo tlâm

an ninh, trâr t1r trên dia ban.

a. Tiép tuc dàu tu, nâng câp gârrvoi nâng cao hiÇu quâ quan 1ÿ, kàai thâc và
chât lugng bâo tri hê thrSng két câu ha tàng giao thông

Dây manh ,ing dung khoa hgc công nghÇ dé nâng cao chât lugng bâo tri và
hiÇu quà khai thâc két câu ha tâng hiÇn hüu; chü trgng tô chüc giao thông và bâo
dâm dièu kiên tham gia giao thông an cho Eê em, d{c biÇt là giao thông két nôi Aén
truèmg hgc và trung tâm vui choi cùa trê em.
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5. Tàng cuàng hÇ th6ng vQn tâi khâch công cQng dé han ché sü dpng phuong
tiÇn co giôi câ nhân khi tham gia giao thông

Dây nhanh tién dô phât trién vfln tai hành khâch công cQng két ni5i
dO thi
"a"
trung tlim tinh vcri tmng tâm huyÇn, câc khu công nghiêp, cqm dân cu nông thôn.
Nâng cao nàng luc, chât luqng xe buÿt dô thj, xe khâch liên tinh, xe dua tl6n hqc
sinh dé thu hüt hanh khâch, dac biêt 1à tré em di lai bàng dich vU công cQng; kiém
soât và han ché sü dpng phucrng tiÇn co gicn cânhân gÉn vcri lfp l4i trât t.u via hè,
lông tluong, hành lang an toà,n giao thông, bâo dâm dièu kiÇn di bQ và sang duôrng
an toàn cho tré em.
6. Dây mpnh ung dune khoa hgc công nghÇ nhàm nâng cao hiÇu luc, hiÇu quâ
công tac quan lÿ nhà nuôc vè TTATGT

Dây mqnh câi câch hà,nh chinh, tmg dUng khoa hgc công nghÇ, tàng cuùng
thanh tra, kiêm îa, giâm sât ho4t dQng thlrc thi công 41 chü trgng câc khâu quan lÿ
kinh doanh và ttièu kiÇn kinh doanh vfln tâi, dào tqo, sât hach, câp giây phép lâi xe,
dàng lcy, dàng kiém phucrng tiên giao thông, thanh tra, tuà tra, kiém soât, xù lÿ vi
ph4m vè TTATGT.

IV. Tô chûc
1. Ban

thu. c hiÇn

An toàn giao thông tinh

- Xây drmg ké ho4ch ptr6i nçi'p tuyên truyèn vè câc giâi phâp thuc hiên chü dè
Nàm An toàn giao thông 2018 "An toàn giao thông cho tré em".

- Tô chûc phât dQng ra quân nàm An toan giao thông 2018 và dgt cao diêm
bâo dâm trft tu an toàn giao thông Tét Nguyên dan Mflu Tuât và Lê Hôi xuân 2018.
- Ph6i hqp vôi câc sô, ngàurh và câc dcrn vi tô chüc câc hopt tlQng tuyên truyèn,
pnô Uién, giâo dqc phâp luQt vè tr6t t.u, an toàn giao thông; tiép û,rc thuc hiên ké
hopch tuyên kuyèn và xü lÿ nông tIô cèn dôi vcri nguùi dièu khiên phuong tiÇn giao
thông co giôi giai do4n20l5-2020; Ké hoach hanh dQng vè nâng cao hiÇu quâ thlrc
hiÇn quy dinh dôi mü bâo hiém cho nguài di mô tô, xe gân mây, xe d4p diên lây
trqng tâm là dôi mü bâo hiém cho tré em.Ké hopch pnOi nçrp tuyên truyèn vè câc
giâi phâp thlrc hiÇn cht dè Nam ATGT 2018 "An toàn giao thông cho trë em".

- Tô chüc câcho4tdQng hu<mg img "Ngày Thé giôi tuông niÇm câc nqn nhân
tü vong vi tai nân giao thông"; phong trào xây dr.nrg "Doanh nghiÇp vfn tâi an toà,n"
và"Lâi xe an toârn" nàm 2018.
- Tô chüc câc tloàn kiém tra, dôn dôc công tâc bâo dâm TTATGT hàng quÿ t4i
câc ttia phucrng c6 tai nan tàng, tinh hinh giao thông phüc tgp; kiém tra dôn dôc viÇc
kêm tra viÇc tô chüc thgc hiÇn ké hoech
thuc hiên Chuong trinh phôi hçrp ttâ
này t4i câc huyên, thành phi5, bâo câo két quâ thuc hiên hàrng quÿ, 6 thring và câ

§;

nàm cho UBND tinh và UBATGTQG.

2. Sô Giao thông vfn tâi
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- Tiép qrc trién khai thgc hiÇn Ké hoech lflp lai trat t.u hanh lang ATGT duÙng
bQ, duùng sÉt theo Quyét dinh sô »+lqo-ffg ngày 191612014 cüa Thü tuong
Chinh phü; Chi thi 33/CT-TTg ngày 21l7l20lZ vè tang cucmg thgc hiÇn câc giâi
phap bào dàm hanh lang an toan tluùng bÇ, duong sât ,a quyét dinh sô 484/QDUBND ngày 1315/2015 cüa I-IBND tinh ban hành Ké hopch lap hi trât t.u hành lang
an toàrr giao thông tluong bô, ttuong sât <tia ban tinh Hà Nam giai do4n 2014'2020.
- Tiép tgc <tây mAnh thçc hiÇn câc quy dinh phép lu4t vè an toàn giao thông tti5i
vôi câc don vi kinh doanh vfln tâi, d{c biêt là kinh doanh vfn tâi hanh khâch bàng
xe ô tô và phuong tiÇn thüy nôi tlia và tlon vi vên tâi hang h6a tluong bÔ c6 xe ô tô
tâi trên 7 tân chua kiêm tra trong giai tloan 2013-2017; ràng cuÙng kiêm tra, ngàn
chqn viÇc chô hang câm, vQt liÇu dê chây, nô trên phuong tiên chÔ khâch; khâm sûc

§

ktrôe tlinh
cho toan bô lâi xe, c6 kiêm tra dâu hiÇu sü dqng ma tuy; tô chüc ti5t
công tâc v{n tâi phpc vu hành khâch trong dip Tét nguyên dan 2018.
TQp trung trién khai bâo tlâm tién dô, chât luqng câc dg ân xây dlmg công
trinh giao thông, d{c biÇt chü tr9ng d6i voi câc dU rim trqng dièm; Tàng cuÙng rà
soât, xù lÿ câc diêm den, diém tièm ân mât an toàrn giao thông trên hê th{ing duong

-

tinh l0; câ- Uiên cânh bâo nguy hiêm trên tât câ câc diêm giao cât duÙng
bQ vôi duèmg sÉt trên câc tuyén quôc lô, tinh lô; rà soât, dièu chinh bién bâo hiêu
duong b0 theo tiêu ctruân qCrfN4l:2016/BGTVT.
qui5c lQ,

- Eây manh tmg dung công nghÇ thông tin, nâng cao hiÇu quâ kàai thâc dü liêu
û thiét bi giâm sât hanh trinh dê xü lÿ câc hanh vi vi ph4n vè tôc dô, vè frarl trintr
cüa chü xe, Iâi xe, <IAc biêt là diii voi xe ô tô kinh doanh vân tai hanh kùâch hçrp

tlàng và du lich.
- Ph6i ha.p vôi Công an tinh tàng cuèmg phôi hç, két nôi, chia sé, khai thâc, sü
dung hiêu quâ dü tiÇu xü phat trflt tg, an toàu: giao thông voi công tÂc quënlÿ câp
giây phép léi xe tIê bâo dâm không câp giây phép lâi xe cho lâi xe trong thü gian bl

tuôc gây phép lti'i xe.

- Tàng cuèmg công tâc thanh tra, kiêm tra chuyên ngành trong câc ltrh vyc:
kiêm soât tai trgng phuong tiÇn <Iuùng bô; dièu kiên kinh doanh vQn tai và dich v9
hô trq vân tai duèrng bQ, duong thüy nQi <Iia, tluùng sât; aang kiêm phuong tiÇn; dào
t4o, câp bàng, chimg chi chuyên môn, công tâc quan Iÿ, bào tri công trinh <Iuong bQ,
<Iuùng sât, <Iuong thüy nQi dia.
3. Công an tinh

- Tiép tpc tô chüc thuc hiên uit ct i rhi s6 o2ICT-BCA ngày 03/412015 cüa B§
Công an vè "Tàng cuùng công téc bào dàm trêt tg, an toàn giao thông cüa lgc lugng
Công an nhân dân trong tinh hinh môi".
- Tàng cuàng tuàn tra kiêm soât, chü trgng tuân tra luu tlQng, mô hinh tô tuan
tra phôi hçrp canh sât giao thông v6i câc l,rc luong céurh sât khâc; xü lÿ vi phpm vè
4

trêt t.u, an toàn giao thông trên lînh giao thông duèmg b§, duèrng sÉt t à duù.rg thüy
nôi dia theo câc chuyên tIè; dây manh rmg dqng công nghÇ cao, thiét bi
thuf,t
nghiêp vu dê phât hiÇn và xü lÿ câc hành vi vi ph4m quy dinh vè trât tU, an toàn
giao thông.... Xü lÿ nghiêm câc hành vi vi ph3m quy dlnh vè tr6t tg, an toàn giao
thông cô dâu hiêu tQi ph4m, nhât là câc vg tai n4n giao thông gây hQu quâ nghiêm

§

trgng trô lên. Gân và xü lÿ trâch nhiÇm nguùi dimg dàu cüa timg don v! theo dia
ban tlugc phân công phq trâch.

- Chi dao lgc luqng Công an câc don vi,

<tia phucrng

tàng cuèmg ttâu tranh
phông, ch6ng tQi pham buôn lf,u, san xuât hang giâ aiil voi câc lo4i xe mây diÇn, xe
d4p diÇn, mü bâo hiém dành cho nguü di xe mô tô, xe gân mây; ttièu ffa, xâc minh
và xü lÿ trâch nhiÇm cüa don vi sâ,n xuât, kinh doanh mü bâo hiém kém chât luqng
aan eén hfu quâ vè sinh mpng và süc khoé cüa ngn nhân trong câc vg tai n4n giao
thông.

- Dây manh công trlc tuyên truyèn, ptrô bién, giâo duc phâp luflt vè trQt qu, an
toàn giao thông gàn vcri ho4t ttQng tuân tra kiêm soât; triên khai cuQc
dpg phong trào "Vàn hoâ giao thông vôi binh yên sông nuôc" gân

Chithi23/CT-TTg ngày

51712016 cüa Thü

vfn dQng xây
voi thUc hiên

tuong Chinh phü.

qry dinh trinh tg, thü tr,rc khi xü ph4t qua hinh anh tir câc
thiét bi ghi hinh dâm bâo dung phâp luêt; phi5i hqp voi Sô Giao thông v4n tâi
nghiên criu câc giàiphâp theo dôi, quan lÿ giây phép lâi xe bitem giü, tuÔc quyèn
- Nghiên ctru, dè *uât

sü

{rng.
4. Bô chi huy quân sg

- Tàng cuèmg ho4t ttQng tuân tra kiêm soât, duy tri nghiêm viêc châp hàrnh câc
quy ttinh phâp luft, dièu lênh, ttièu lÇ cüa Quân dÔi d6i voi nguü dièu ktrién
phucmg tiÇn quân sg, nhât là thuc hiÇn quy dinh cüa ph6p luQt vè nàng dQ càn, vè
ti5c <tô và quy ttinh vè tâi trqng khi tham gia giao thông, xù 1ÿ nghiêm câc hàrnh vi vi
phpm quy ttinh vè trêt tU, an toàn giao thông gây hfu quâ nghiêm trqng.

- Tiép tuc tàng cuèmg công tric tuyên truyèn, ptrô Uién giâo dvc phâp luQt vè
TTATGT trong toàn quân, duy tri và phât huy, nhân rQng câc mô hinh xây d1mg tlia
ban diêm, don vi diêm tè trflt qr an toàn giao thông; tich cçc tham gia trong viÇc
thlrc hiÇn câc giài phâp bâo dâm trêt t.u, an toàm giao thông.
5. Sô Giâo dgc và Dào t4o

- Chi d4o phông giâo dpc câc huyÇn, thành phiS, câc co sÔ giâo dpc tàng cuèrng
thgc hiÇn biÇn phâp tuyên truyèn, giâo dpc kién thüc an toàn giao thông nàm hqc
2Ol}-2019;*ay aung ké hoach triên khai nàm an toàur giao thông 2018 voi chü dè
,.An toàn giao thông cho trê em" trong toàn ngành và phât dQng "Thâng cao diém
an toÈrn giao thông cho hgc sinh tÔi truèng- thâng912018"; Chi dAo câc truàng dugc
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thg huong dç rân "Di tôi truèrng an toàn-vè dén nhà an toàn" duy tri viÇc giang day
an toàn giao thông cho hgc sinh theo cam két vôi nhà tài trg.

- Tô chüc tQp huân nâng cao kién thüc, chuyên môn, nghiÇp qr vè giâo fuc an
toàn giao thông cho giâo viêry tiép tpc tô chric cuQc thi "Giao thông hgc tluÙng"
cho hgc sinh phô thông nàm hqc 20 I 8-2019.

6.

SôYté

- Tô chüc tSp huân ptrô tién kién thüc uè so câp cüu ban dàu cho nguoi bi
TNGT trong cQng dông, truôc mÉt thi diém t4p t,râ, cho d§i ngü lâi xe taxi, xe chô
khâch và tinh nguyÇn viên.

- Chi dao câc co sô khâm bÇnh tàng cuùng biÇn phâp nâng cao chât lugng
công tric khâm süc khôe di5i vôi lâi xe, xü lÿ nghiêm câc tô chrtc, câ nhân vi ph4m
trong tô chric thlrc hiÇn.

- Ph6i hqp voi Ban ATGT tinh và câc tlon vi liên quan th6ng kê bâo câo câc
truong hÇp tai nqn giao thông. Bâo câo 6 thrâng và 0l nàm vè Uêntr nhân xét nglüÇm
:.^).
nông dô côn trong mâu t4i câc bÇnh viÇn.
7. Sô Tài chinh

- Dàm bâo kinh phi theo d1r torân dugc câp dê thlrc hiÇn nhiÇm vg an toàrn giao
thông nàm 2018; Chü tri phôi hçrp voi Ban ATGT tinh, Sô GTVT, Công an tinh,
huong dân Ban ATGT câc huyÇn, thanh phô b6 tri kinh phi thgc hiÇn câc nhiêm vu
bào tlâm trQt t.u an toàn giao thông tai tlia phuong.

8. Sô Thông tin và Truyèn thông

- Chi dao, ttinh huong câc co quan bâo, dài cüa tinh tàng thü lugng, déi môi
câch thüc, xây dpg chuyên trang, chuyên mpc tuyên truyèn phô bién câc chü
truolg, tluong lôi cüa Dâng, chinh sâch phâp lu{t cüa Nhà nuôc vè dâm bâo an toà,n
giao thông,Trong <Iô tf,p trung tuyên tuyèn theo chù dè nàm 2018 huong ung
Chuong trinh "ThQp ky hành dQng vi an toàrn giao thông duong b§ 20ll-2020" cûa
Liên hçrp quôc và Ké hoqch nàm an toàn giao thông 2018 vcri chü dè "an toan giao
thông cho tré em".
- Da dang hôa câc san phâm myèn thông: tuyên truyèn tr.uc quan, tuyên truyèn
ltru il9ng, loa phông thanh; sü dpng thông diÇp, bàng rôn, khàu hiêu, triên lâm tranh
ârù, câc hQi thi, vân dqng sâng tâc âm nh4c, phim ânh, vàn hçc nghÇ thu4t vè chù
ttè an toan giao thông.

9. Sô Công thuong: Chi ttao câc tlôi quan tÿ thi truqng tàng cuèmg kiém tra,
girâm sât ho4t dQng kinh doanh câc lopi xe mây diên, xe tlap diÇn và mü bâo hiém
cho nguü di mô tô, xe gânmây.
10. Câc Sô: Xây dpg, Ké ho4ch & Dàu ff, Công thuong, Tài nguyên và Môi
truùng, Nông nghiÇp và Phét rién nông thôn: Tàng cuùng chi d4o câc doanh nghiêp
san xu'ât

vft

liÇu xây d1mg, khai thâc tài nguyên, khoang sân, phân bôn, nông sân,
6

kinh doanh xàng dàu... thlrc hiÇn nghiêm câc quy dinh vè xép hang hôa Iên xe ô tô,
cuong quyét küông dé tinh t4ng xe ô tô chô hang qua tai di và dén câc dàu mrii
hang h6a cüa doarh nghiÇp.

r

Mét trân Tô qu6c tinh tiép tpc xây dimg và nhân rQng câc mô hinh
diêm vè vân dông nhân dân tham gia bâo dâm TTATGT, dac biêt chü trqng vfn
d§ng nhân dân tham gia bào vè, ch6ng lân chiém via hè, lông duong, hành lang
ATGT; tich cr;c tharn gia x6a bô l6i di tu mÔ trâi phép hoéc xây gù giâm tiic, cÉm
biên cânh bâo và canh gisi an toàn giao thông tpi câc giao cât gifta duèrng giao
thông nông thôn, duùng nÔi bÔ khu dân cu voi duèrng sÉt. Tàng cuàmg girim sât viÇc
thçc thi phâp luflt vè dàu tu xây d1mg, bào tri két câu ha tàng giao thông; ho4t dô.ng
tuàn tra, xu 1ÿ vi phaq dàng ky, dàng kiêm va dào tao sât h4ch câp GPLX; ph6i
hqp thUc hiÇn câc hopt dQng nhân"Ngay Thé gioi tuông niQm câc nqn nhôn bi tai
.11. Dè nghi

nqn giao thông ndm 2018",ngày

l8llll20l8.
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12..Eè nghi câc co quan, dsn yi, câc tô chric chinh t4 - xâ hQi, co quan truyèn
thông cüa tinh dây mqnh công tâc tuyên truyèn phâp luAt vè TTATGT'dê nâng cao
y thuc,t.u giâc cinnguùi tham.gia giao thông, chü ÿ tuyên truyèn dén tân co sô xâ,
phuùng, thi trân Mat trân Tô quôc dây mpnh phong trào "Vfln dQng toàrn dân tham
gia bâo dâm tr$t tu an toàn giao thông" giai do4n 2016-2021 . Phât huy vai trô
cüa Hôi Nông dân tinh trong viÇc hryên truyèn nâng cao nhfn thüc nguoi dân trên
dia ban- nông thôn trong viÇc châp hanh câc quy dinh cüa phâp lupt vè tr6t trp, an
toan giao thông. Liên doàn Lao dQng tinh tiép tU" dây m4nh hoat dÇng tuyên truyèn,
vQn dQng công nhân, viên chüc, nguÙi lao dÔng tU giâc châp hanh phâp luât vè trêt
tu, an toàn giao thông. HÔi CVu Chién binh tinh dây mqnh phong trào CUu chién
binh tham gia giü gin trQt tg an toàrr giao thông. Tuyên truyèn vfln dqng cân b0, hÔi
viên guong mâu, qu giâc châp hanh nghiêm câc quy dinh cüa phâp luât vè bâo dâm
TTATGT, xây 4yng vàn hôa giao thông; <Iông thài phôi hçrp cùng câc lyc lugng
chûc nàng tham gia giü gin trêt Eu hè, duong phô và xây dpg, bâo vÇ giao thông
nông thôn.
13. Dè ngh! Tinh Doan xây dpg chuong toinh hành dông trién kùai.thUc hiên
,,An toàn giao thông cho trë em " eôi moi hinh thüc và nâng cao hiÇu quâ công
,
ch1 6è
giao
tac tuyên truyèn, giâo dqc, vêndông thanh, thiéu nhi châp hanh phâp lu{t an toan
tham gia giao thông an toàn; tiép tUc ilây mqnh
tfrOng tâne."mg
;\hanh niên voi vàn h6a giao thông I'
thUc hiên hiêu quà cupo;ÿântQttg

fr"*É*tf+'r&t

cao
14. Dài Phâtthàr*1+iâiirèiêr.rrlntr tinrr, Bâo Hà Nam tàng cuÙng và nâng
dàm TTATGT'
hiÇu quâ câc chuyên oiùt,:.*gq'Étinh, nÔi dung vè công tâc bâo
thuong xuyên phât cac thônÈ-+igp vè AtCt.

UBND câc huYQn, thành Ph6
ho4ch tlàm bâo trft
Càn cü vào tinh hinh thuc té cüa rtia phuong, xây dlmg ké
tâm:
tu an toàn giao thông 2018 theo chü dè nàm vÔi mQt .6 ntrlêm nr trQng
15.
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- Xây dgng ké hoach chuyên dè tuyên truyèn, vfn dqng gàn vôi giâm sât thpc
hiên nhiÇm vp bào dâm trât tU, an toàn giao thông bâm sât chù dè nàm An toàn giao
thông 2018, chuyên dè an toan giao thông cho nguÙi di xe mô tô, xe gân mây, xe
dap diên và câc chuyên dè phù hçrp vÔi dièu kiÇn thUc té cüa dia phuong; tàng
À^
cusng uyen truyen, v4n dQng co sô, phât huy hiÇu quâ cüa hÇ th6ng truyèn thanh
xâ, phuàng.

- Tiép tuc triên khai ké ho4ch lêp lei trêt tq giao thông dô thi; thiSng kê và cô
phucrng rin quân 1ÿ sü dgng via hè dâ,rn bâo quyèn uu tiên dàurtr cho nguÙi di bÔ; tô
chüc quân lÿ hiÇu quâ phân via hè, lông duong sü dpng dê trông giü xe, kinh doanh,
buôn brin.... dâm bâo trêt tu an toàn giao thông và không anh hutrng dén doi sông
cüa bÇ phfln dân nghèo siing php thuQc via hè; kiêm tra, xü lÿ câc hanh vi dièu
khién phuong tiÇn giao thông di Iên via hè, vuùn hoa, khu vuc dành riêng cho nguÙi
di bç và câc ho4t dQng phi giao thông.

- Chi dao câc lpc lugng chüc nàng tàng cuÙng công tâc tuân tra, kièm

soât,

ngàn ch{n và kièm ché tai n4n giao thông liên quan dén mô tô, xe gân mây trên câc
tuyén duùng giao thông nông thôn; xü lÿ nghiêm câc truong hqp dâ u6ng ruqu, bia
L,.
, :
van rar xe, cno qua so nguoi quy dinh và không dQi mü bào hiém cho nguÙi di mô
tô, xe gân mây; chi dao lâp dêt hê thông bién cânh bâo trên câc tuyén duong huyÇn,
duong xâ ra duùng tinh, qui5c lô. Xâc dinh câc diêm mât an toàn trên duong giao
thông nông thôn, càu treo, càu dân sinh...dê kip thài süa chüa, khâc phuc dé nguài
dân di lai dugc an toÈrn; Cuong quyét không dê phât sinh thêm duùng ngang trâi
!!
phép qua duong sàt, gàn trâch nhiÇm và xù Iÿ kÿ luêt dôi vôi nguoi dung dâu câp
xâ, phuôrng néu dé phât sinh Iiii di dân sinh trâi phép.Tô chric nguùi gâc cânh bâo
tai câc lôi di dân sinh qua duông sât cô mêt dQ phuong tiÇn cao; chü dQng lQp ké
ho4ch và lô trinh cu thê dé xôa bô câc duong ngang trâi phép.

16. Câc sô, ngành, doan thê, Ban ATGT câc huyÇn, thanh phô càn cü chric
nàng nhiÇm vu cüa minh và Ké hoach này xây dung ké hopch bâo dâ,rn trQt tg an
toàn giao thông nàm 2018 v6i chü dè "An toàn giao thông cho trë em" và tô chric
.: ,, .
fflen Kn m\!c nlçn./. \({
Noi nh$n:
TM. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TiNH
(Dâ
- Uÿ ban ATGT Quôc gia;
1
)bâo cdo)
- UBND tinh;
- Câc co quan thành viên Ban ATCT tinh;
- Üy ban MTTQ tinh;
- Ban ATGT câc huyÇn, TP;
- Câc H§i: Phu nü, Cuu chién binh,
Nông dan tinh;LDLD tinh;Tinh doàn;
- Luu VP Ban ATGT tinh.

ôNc BaN
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CHÜ TICH Uÿ BAN NHÂN DÂN
Nguyên Xuân Dông
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