
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH PHU  YEN Dc Ip  - Tr do - Hnh phüc 

S: Cbi/UBND-NC Phi Yen, ngày Vtháng 12 nám 2022 

V/v tang cithng cong tác bâo dam 
trãt tu, an toàn giao thông trên dja 
bàn tinh trong dip  Têt Duang ljch, 
Tét Nguyen dan Qu' Mao và Lê 
hôi Xuân 2023. 

KInh g1ri: 
- Thu tri.r1ng các Sty, ban ngânh, doàn th tinh; 

- Thành viên Ban ATGT tinh; 

- Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thânh phé. 

Trong nhttngtháng cui nàm 2022, càng vói vic kim soát thành cong 
di djch Covid- 19, nén kinh tê nithc ta tiêp tiic phc hôi và tang tnr&ng nén nhu 
cau vn tãi, hoat dng giao thông và luqng phixang tin tham gia giao thông së 
tang cao, dc bit vào djp Tét Ducing ljch, Tét Nguyen dan và müa Lé hi Xuân 
2023; day cüng là thai diem gia tang các vi pham vi pharn quy tc giao thông, 
tang nguy co tai nan  giao thông vâ ün täc giao thông. 

Dê bão darn trt tir an toàn giao thông phic vi nhân dan vui don Tt 
Duong lich, Tét Nguyen dan Qu Mao và Lê hi Xuân 2023; Th%rc hin Cong 
din so 1 174/CD-TTg ngày 09/12/2022 cüa Thu tixng ChInh phü; UBND tinh 
yêu câu Thu trithng các Ca quan, don vj, dja phixcing tiêp tiic phôi hqp và khn 
truclng chi dao các dan vi chic näng thrc hin dông b mOt so ni dung trong 
tarn sau: 

1. Dy manh  cong tác tuyên truyn, 4n dng nhân dan và ngithi tham gia 
giao thông tir giác chap hành pháp 1ut ye an toàn giao thông (ATGT), tuân thu 
hiu 1nh va huOng dan cUa 1c krcing chüc nàng; chü dng tham gia giao thông 
an toàn và thirc hin "Dä uông ruqu, bia - không lái Xe':;  khOng phóng nhanh, 
vuot âu; không châ qua so nguYi quy dinh;  di mu bão hiém dat  chuân khi di rnô 
tO, xc may, xe may din, xe dp din; phông tránh tai nan  dung ngang, dLthng 
sat vâ dung thüy nii dja. 

Chñ trçng tuyén truyn vn dng, ph bin các quy djnh cüa pháp 1ut v 
TTATGT, huâng dan thirc hin cac bin pháp phông, tránh tai nan  giao thông; 
phô biên quy djnh pháp 1ut ye hoat dng 4n tài khách du'ng b; dung Iai  quan 
sat an toàn khi qua du'&ng ngang duông sat; mc áø phao dung quy djnh lhi tham 
giao giao thông du?ng thüy và các bin pháp han  ché tai nan  rnô to, xe g.än may, 
xe dap  din, xe may din & khu vi,rc nông thôn; cp nh.t kjp th&i tInh hInh tai nn 
giao thOng, ün tàc giao thông trên phuong tin truyên thông. Các don vi san xuât 
kinh doanh va Ca s& giáo dic, dào tao  phô biên và yêu câu ngui lao dng, h9c 
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sinh, sinh viên tu- giác ehp hành quy djnh pháp 1ut ye an toàn giao thông; chü 
dng phi h9p vi các do'n vj 4n tài to chirc ban ye tàu xe trçrc tiêp cho cong 
nhân. Hçc sinh, sinh viên và ngi.thi lao dng; bô trI thôi gian phü hpp die ngithi 
lao dong, sinh viên nghi Têt vã. tth iai  lam vic h9c tp giârn áp hrc giao thông 

tnr1c và sau Têt Nguyen dan. 

2. Cong an tinh 

- Xây dirng, trin khai thrc hin có hiu qua k hoach cao dim tun ti-a, 
kiêm soát, xir l' vi pham ye tr.t nr an toàn giao thông truóc, trong và sau Têt 
Di.rong ljch, Tét Nguyen dan Qu Mao và L hi Xuân 2023; tr9ng tam là các 
tuyên quc l, tinh l, dithng huyn, dung nông thôn, duô'ng thüy ni dja, dtthng 
sat trén dja bàn tinh, cac khu virc giao thông phirc tap, nhng doan duông, nut 
giao thông thuing xãy ra ün tat, tai nan  giao thông. 

- Chi dao  cac hrc luçng cành sat tang cuô'ng ph6i hcip vci lirc h.rqng 
Thanh tra giao thông tuân tra, kiêm soát, xci l nghiêm các hành vi vi pham pháp 
1ut ye trt tir an toàn giao thông dung bO, duông sat, du?yng thus'; chü các 
hành vi là nguyen nhân trçrc tiêp gay tai nan  giao thong, cm täc giao thông nhi.r: 
Chy qua toe dç quy dinh, vi pham ye nong dç con, ma tuy, khong di dung phan 
dung, lan di.ràng, ch& qua tái; ngán ch.n các vi dua xe trái phép, tin  tp gay rôi 
trât tu cong cong; vi pham khi di qua du?mgngang; chci qua vach  dâu man nuOc 
an toàn; phuong tin không däng ks', clang kiérn, khongbào dam an toàn k thut; 
khong trang bj phao cü'u sinh, cciu dam; không có Giây phép lái Xe; ngàn ch.n 
kjp thi va xci l nghiem các loai  phuang tin chci qua so nguai quy djnh, don trã 
khách không dung noi quy djnh; kiêrn tra, ngàn chn vic 4n chuyên trái phép 
phao no, chat no, däc bit là xe chci dâu và hoá chat, chci tr9ng xci l các vi pham 
ye toe d, tránh, vixçYt xe,vi pham quy djnh ye ngui lái Va an toàn k5 thut 
phuong tin khi vn chuyên hang hoá nguy hiêm, dé cháy nO; tang cu?ng bão 
dam an ninh, trt tir tai  các câng hang không, nhà ga, ben xe, các tr?rn thu phi Yà 

các lê hi iOn; phôi hçrp vói ngành giao thông vn tãi cO phucingán to chOc diêu 
tiêt giao thong, san sang giài tôa, cciu nan  kjp thOi khi xáy ra sinr  cô, tai nan,  không 
die phát sinh cm täc kéo dài nhât là trong ngày dâu và cuôi dqt nghi Têt. 

- Cong b rng rãi trén các phuong tin thông tin dai  chüng s din thoai 
duang day nóng die tiêp nhn phân ánh ye tInh hInh yi pham và xci phat vi pham 
hành chInh trong linh vu-c trtt tr, an toàn giao thông. 

- Phôi hcp vói các Co quan chOc näng, các dja phu-ong tang cuYng cong 
tác tuyen truyên gàn yOu cong tác tuân tra, kiêm soát, xci l các hành vi vi pham 
trên các tuyên throng trong diem. 

3. Sr Giao thông vn tãi 

- Chi do các don vi,  doanh nghip 4n tài xây drng k hoach ci th Va 
cO bin pháp to chcic vn tâi dam bào phinc vii tot thu câu di lai  cüa Nhân dan; 
nâng cao chat luçing djch v, huy dlng tôi da phuang tin vn chuyên hành khách 
báo dam tiêu chuân an toàn k thut, tao  mci diêu kien  vO vn tâi die Nhân dan 
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kjp v quê don tt cüng gia dInh; kién quyt không d hành khách v qué an Tt 
chm do thiéu phuong tin; yeu cau các dGn vj vn tài tuân thu pháp 1ut ye trt 
ti, an toàn giao thông, phOng ngra tai nan  duO'ng dèo doe, dung ngang duäng 
sat, dun thu' ni da; dông thai phài th.thng xuyên kiêm tra don doe, th 1' 
theo quy djnh. 

- Chi dao  Lirc lu'gng Thanh tra giao thông b trI hrc krcmg thu&ng xuyên 
kiêrn tra, kiém soát darn báo tr.t t an toàn giao thông; xü' 1 nghiêm các Iái xe, 
chü xe vi pham diéu kin kinh doanh van tãi, nhât là hin tu'qng don, trá khách 
khong dOng nci quy dinh, châ qua sO ngithi cho phép, dua xe khong dam bâo an 
toàn k thu.t và báo v môi trithng vào hoat dng, thit bj giám sat hành trInh 
không hot dQng, lái xe dã ung rtrçru, bia; không niém yt giá ye, treo phü hiu 
không dung quy djnh, không có 1nh vn chuyên hoc có nhung không có xác 
nhân day dü theo quy djnh, lái xe không có giây phép lái xe phü hcip vài loai  xe 
dang diêu khiên, ph xe không có giây chi'rng nh.n tp huân theo quy djnh; ép 
buc hành khách sir ding djch vi, sang nhuçing khách trái phép; kiêm tra an toàn 
k5 thut phu'cing tin, sr dung dU 1iu tü thiét bj giám sat hành trInh cüa xe 0 tO 
dê xü l các trithng hqp vi phm; cung cap thông tin huàng dn ngui dan di lai 
bang dithng hang khong, throng sat dam bâo dung Ijch trInh. 

- Chi dao  các Ban Quàn 1 dir an, các nhà thu thi cOng, dn vj quân 1 
thrOng b day nhanh tiên dci, bào dam chat luçmg các cong trInh nâng cap, sira 
chüa, xây dung mO'i; thirc hiên nghiêm các quy djnh ye bâo dam trt tir, ATGT, 
có phuang an to chüc giao thông, hoàn trâ mt duOng, báo dam phuGng tin hxu 
thông an toàn, khong gay ün täc giao thông do vic thi cong các cOng trinh; thành 
1p va duy trI b phn üng trçrc dé bào dam giao thông trong djp Têt Durng ljch, 
Tét Nguyen dan Qu Mao và müa Lê hi Xuân näm 2023; duy tu, scra chüa h 
thông vach  scm, biên báo hiu thrOng bO,  den tin hiu, thiêt bj cành báo phàn 
quang trên các tuyén du'Ong b có !uu lucing phuGng tin luu. thông iOn, nhât là 
tai các nut giao thông, các doan  thrOng có d dôc cao, ban kinh cong hçp, tam 
nhIn han  ché; dông thOi, phôi hcrp vOi các 1irc lucing chirc näng phân luOng hgp 
I, huOng dan phuong tin hru thông thông suôt. 

- Cong b rng rãi trén các phucing tin thông tin dai  chüng s din thoai 
thrOng day nóng dé tiép nhn các kién phân ánh cüa ngu&i dan ye van tãi hành 
khách và tInh hInh trât tr, an,toàn giao thông; kjp thOi chi d.o, phôi hçp vOi các 
sO', ban, ngành, dja phuong dé giâi quyét, khàc phic các si cô, tai nan  vuOng mac 
xáy ra trong djp Têt Duong ljch, Tét Nguyen dan Qu Mao yà L hôi Xuân 2023. 

- Phi hçp Ban An toãn giao thông tinh kim tra vic triên khai thirc hin 
cong tác van tai và bào dam TTATGT trong dip  Têt Ducmg ljch, Tét Nguyen dan 
Qu Mao và Lé hôi Xuân 2023. 

4. S& Giáo dtic và Dào to: Chi dao  các truOng Trung hçc ph thông, 
PhOng Giáo diic ya dào tao tang cuO'ng giáo d%ic thirc tham gia giao thông cua h9c 
sinh, sinh viên; tuyén truyên, huOng dan h9c sinh di Xe dap,  xe  dap  din, xe may 
din và xe may phâi tuân thu quy the giao thông; bO trI thOi gian cho sinh yiên 
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tnr?ing Dai hoc, Cao ding, Trung hçc chuyên nghip, dy nghê nghi Tt Va trâ la 
tru&ng phii hap nhäm giãm áp hrc ye giao thông truOc và sau Tét Nguyen dan. 

5. So' Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, 

Báo Phü Yen cac co quan quan thông tan, báo chI: Tang cung thông tin tuyên 
truyn v an toàn giao thông trong djp Têt Duang ljch, Tét Nguyen dan Qu' Mao 
và müa L hi Xuân 2023; tp trung tuyên truyên vài các ni dung phong phñ, hap 
dan, cap nhât kjp thai tInh hInh tai nan  giao thông, ñn täc giao thông các ngày Têt 
trong bàn tin thai sr; khâu hiu tuyên truyên, phát các thông dip "Dä uông ru'çrn, 

bia - không lái Xe"; không phóng nhanh, vLrçlt âu; khong ch& qua so nguôi quy 

dinh; dôi mu bão hiêm dat  chuân khi di mô to, xe may, xe may din, xe dp din; 
phông tránh tai nan  dung ngang, du&ng sat và du?mg thüy ni dja. 

6. SO' Y t: Chi dao  các bnh vin, co s& khám, chüa bnh trén dja bàn 
tinh tang cthng 1rc lupng, pht.ro'ng tin, trang thiêt bj y t, thuôc chua bnh và 
rnáu dir trtt de dam báo khã näng cao nhât trong vic ciru chüa nan  nhân tai nan 

giao thông tai  dan vj và tai  diem tai nan  giao thông nghiêm trQng; cong khai so 

din thoai &rông day nóng de các dan vj, Ca nhân biêt dé lien h khi cn thit. 

7. Be nghj Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh và các t chü'c 

doàn th tinh, các sO', ban, ngành, doanh nghip 

Dy manh cOiig tác tuyên truyn, van  dng, ph bin pháp 1u.t v giao 
thông ththng b, duing sat, dung thüy ni dja tâi mi tang iâp Nhân dan, can 
bô, hôi vien, doàn viên dê nâng cao ' tht'rc chap hành pháp lu,t giao thong, thrc 
hin cac bin phap phông tránh tai nan  mO to, xe gän may, do ngang, dung 
ngang qua &thng sat; thc hin nghiem di mu bâo hiêm khi di mô to, xe gän 
may, xe may din, xe dap  din; thirc hin "Dä uông rizqu, bia-không lái Xe", 
"Khong phóng nhanh, vuçlt âu, chuyen huâng bat ngô", không ch& qua s nguäi 
quy djnh, quan sat an toàn khi qua ththng sat, chap hãnh quy djnh an toàn khi 
tham gia giao thông thr?ng thüy. 

A ' - A , 
8. UBND, Ban ATGT cac huyen, th! xa, thanh pho: Chi dao,  to chuc 

thirc hin dông b và hiu qua các bin pháp bâo dam trat ti,r an toàn giao thông 
phc v',i nhân dan dip  Têt Duang ljch, Têt Nguyen dan Qu MAo và Lé hi Xuân 
2023 phü hap vói diu kin thrc tiên cüa dja phuong; day manh  cong tác tuyen 

ti'uyên phô biên pháp luat  ye TTATGT; thông báo các nguy ca xày ra tai nan  giao 

thông tai  cac doan du'ng thuOng xáy ra tai nan,  dua ra các bin pháp phOng tránh 

tai nan,  giáo dic thirc tot khi tharn gia giao thông; chi dao  näm chäc tInh hInh, 
chü dông d ra các phu'ang an chông lan chiêm lông duOng, lê di.rng, via he gay 
On täc giao thông, mat TTATGT, trat  tir cong cong;  có bin pháp chO dng xO 1 
nhü'ng yéu tO gay mat an toàn giao thông dê bào darn giao thông thông suOt, an 
toàn; thirc hin chinh trang ha tang giao thong, h thông den chiéu sang, h thông 
den tin hiu giao thông, biên báo hiu; bâo dam an toàn tai  các diem giao cat giva 

dung b vâi duO'ng sat; kiêm tra diêu kiin  an toàn các ben do ngang song do dja 
phuong quAn 1, kiêm tra diing cii thu sinh trên phuang tin dung thOy; kiêrn 
tra, don dtc thu&ng xuyên, lien tiic và có tr9ng diem các bin pháp bAo dArn trat 
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tir, an toàn giao thông trên dja bàn; chü trong khu vrc nông thôn, min nüi và các 
dja diem diên ra 1 hôi; tuyén truyên vn dng Nhan dan chap hành nghiem Lut 
giao thông du'ing bô, dung sat, dung thüy ni dja; khong uông ruçlu, bia truc 
và trong khi lái Xe, phài dcii mu bào hiêm khi ngôi trén mô to, xe gàn may và xe 
dp din; tO chüc cành giói ho.c chôt gác tai  các du&ng ngang duông st và lOi di 
tir ma có nguy co' cao xây ra tai nan  giao thông. 

9. Giao Ban An toàn giao thông tinh theo dôi, don dc, chi dao  thirc hiên, 
kip thôi báo cáo UBND tinh nhung van dé khó khän vuó'ng mac dé chi dao  xü !'. 

Thu trung các Co quan, don vj, dja phu'o'ng t chü'c trin khai thrc hiên, 
báo cáo két qua hang ngày trong dçrt nghi let và báo cáo sci b kêt qua thçrc hin 
trong djp cao diem Têt Nguyen dan Qu' Mao tir ngày 20/01/2023 (29 Tat) den 
truoc 15 gia ngay 26/01/2023 (mung 5 Tet); tong hçp bao cao ket qua thrc hin 
t1r ngày 20/01/2023 den ngày 05/02/2023. 

Yêu cu Thu trumg các co quan don vj lien quan phi hcip t chrc thirc 
hin có hiu qua các ni dung nêu tren.j 

Noi nhmn: 
- Nliu trên; 
- UBATGT Quôc gia; 
- Van phông Chinh phü; 
- TT Titih iy, TT F-IDND tinh; 
- IT UBMTTQVN tinh; 
- Chü tcIi, PCT UBND tinh; 

Co quaii truyén thông, báo clii; 
- Chánh, PCVP UBND tinh; 
- Lisu: VT, Ban ATGT, NC. 
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